BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
tckt.edu.vn

fb.com/dhtckt

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

youtube.com/tcktdh
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ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
I. Địa điểm, thời gian, hồ sơ nhập học:
1. Địa điểm: Trường Đại học Tài chính - Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế (số 290 đường
Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
2. Thời gian nhập học: Nhà trường tổ chức đón sinh viên nhập học tập trung vào ngày
25/9/2021 (buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30; buổi chiều: từ 13g30 đến 17g00). Sinh viên có
thể nhập học theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại mục IV từ ngày nhận thông báo
đến hết ngày 25/9/2021.
Sau khi nhập học, sinh viên bắt đầu học tập chính thức theo chương trình đào tạo năm học
2021 - 2022.
3. Hồ sơ nhập học:
3.1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
3.2. Phiếu kê khai thông tin sinh viên (theo mẫu của trường);
3.3. Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021)
hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2021);
3.4. Bản sao Học bạ THPT;
3.5. Bản sao Giấy khai sinh;
3.6. 03 ảnh màu 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào sau ảnh);
3.7. Bản sao các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như: Hộ khẩu
đối với thí sinh hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu; Giấy chứng nhận con thương binh; Giấy
chứng nhận con liệt sĩ; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên khác.
Lưu ý: Các loại bản sao phải chứng thực, đồng thời thí sinh mang theo bản chính để
đối chiếu.
II. Khoản thu khi nhập học:
1. Học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022: Nhà trường tạm thu học phí theo NĐ 86/2015NĐCP. Mức học phí mỗi tín chỉ trong năm học 2021 - 2022 là 278.000 đồng (bình quân
980.000 đồng/tháng). Sinh viên nộp học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 khi nhập học theo
mức: 4.170.000 đồng (15 tín chỉ x 278.000 đồng/tín chỉ).
2. Bảo hiểm Y tế đến hết năm 2021 theo quy định của Nhà nước: 141.000 đồng (46.935
đồng/tháng x 03 tháng tham gia BHYT).
3. Tiền làm sổ tay sinh viên, thẻ sinh viên, bì đựng hồ sơ: 89.000 đồng.
4. Tiền khám sức khỏe: 75.000 đồng (sau khi nhập học, nhà trường sẽ bố trí các đơn vị y
tế đủ điều kiện theo quy định để khám sức khỏe cho sinh viên tại trường).
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5. Tiền tài liệu: “Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần toàn khóa học theo
đào tạo tín chỉ”: 150.000 đồng.
Tổng số tiền tạm thu nhập học: 4.625.000 đồng
III. Phục vụ ký túc xá, đăng ký tạm trú, học ngoại ngữ - tin học cho sinh viên:
1. Ký túc xá: Nhà trường có chỗ ở ký túc xá cho tất cả sinh viên. Tiền ở ký túc xá 200.000
đồng/tháng/sinh viên, cho phòng ở 4 sinh viên (chưa bao gồm tiền điện, nước sinh hoạt…).
Sinh viên có thể đăng ký ở phòng ít người hơn tùy nhu cầu với mức phí 800.000
đồng/tháng/phòng. Tiền ở ký túc xá thu theo học kỳ, mỗi học kỳ 05 tháng. Nếu sinh viên có
nhu cầu ở, sẽ được đăng ký và nộp tiền khi đến làm thủ tục nhập học. Điện thoại ký túc xá:
0234.6296894 hoặc 0984.182919 (anh Thanh).
2. Đăng ký tạm trú: Sinh viên khi nhập học không phải chuyển hộ khẩu, chỉ nộp Giấy
đăng ký tạm vắng (do địa phương nơi thí sinh thường trú cấp) để đăng ký tạm trú có thời hạn
tại Trường.
3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường tổ chức dạy Tiếng Anh (cấp độ A1, A2,
B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tham chiếu khung Châu Âu) và Tin
học (cấp độ cơ bản và nâng cao) cho sinh viên ngoài giờ chính khóa, nhằm giúp sinh viên đạt
chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học. Sinh viên sau khi nhập học lựa chọn và đăng ký các
lớp học Ngoại ngữ và Tin học phù hợp với lịch học chính khóa và nộp học phí tại Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học của Trường. Mức học phí Tiếng Anh cấp độ A1: 840.000 đồng/khóa học
6 tháng; Tiếng Anh cấp độ A2: 1.080.000 đồng/khóa học 6 tháng; Tin học cấp độ cơ bản:
720.000 đồng/khóa học 4 tháng.
IV. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ONLINE
Trong trường hợp Anh/Chị không thể đến làm thủ tục nhập học vào ngày quy định trên,
Anh/Chị cần làm thủ tục nhập học online theo các bước sau:
Bước 1: Thí sinh gửi “Hồ sơ nhập học” về Trường như mục 3 của phần I theo đường bưu
điện.
Bước 2: Nộp các khoản thu khi nhập học bằng chuyển khoản qua ngân hàng:
- Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
- Số tài khoản:
57010000392979 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi.
4501201000448 - Ngân hàng Nông nghiệp và PT Nông thôn, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
- Nội dung: Nộp tiền nhập học Họ tên sinh viên, Số CMND/CCCD của sinh viên
Ví dụ: Nộp tiền nhập học Nguyễn Văn A, 212055234
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể lịch học qua địa chỉ
email của Anh/Chị.
Nếu cần biết thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ số điện thoại: 0255.3845566 hoặc
0234.6296868, email: tuyensinh@tckt.edu.vn để được hướng dẫn.
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