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BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

Họ tên: ...........................................………… Ngày sinh: …/…/…… CMND/CCCD: . ..........................  

Địa chỉ:  ......................................................................................................................................................  

Điện thoại:   ......................................................  Diện nhập học: <HB/TD/BT> .......................................  

Đã nộp hồ sơ đăng ký nhập học vào Trường Đại học FPT gồm các tài liệu sau:  

 Hồ sơ nhập học thông thường  Hồ sơ bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu nhập học 

01 Ảnh 3×4 

01 Bản sao chứng thực Học bạ THPT (đủ 3 năm) 

Xác nhận tốt nghiệp THPT 

 01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT tạm thời 

 01 Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT 

Giấy tờ tùy thân 

 01 Bản sao chứng thực CMND/CCCD 

 01 Bản sao chứng thực Hộ chiếu 

01 Bản sao chứng thực Giấy khai sinh 

Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 

2021 

Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT trên 

trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn 

 01 Bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Nhật JLPT 

từ N3 trở lên 

 01 Bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 

cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II trở lên 

 01 Bản sao chứng thực chứng chỉ tiếng Anh 

TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 

hoặc quy đổi tương đương 

 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp ĐH 

 

 

 

 

 

 

01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Chương 

trình APTECH HDSE/ ARENA ADIM/ BTEC 

HND/ FUNiX Software Engineering 

01 Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thành 

tích khác:……………………………..… 

 

 

 

 

 

Hồ sơ bổ sung (diện học bổng/tín dụng) 

Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác 

nhận của phụ huynh (chỉ áp dụng đối với diện tín 

dụng) 

01 Bản sao chứng thực giấy tờ xác nhận thành tích 

(chỉ áp dụng đối với diện học bổng) 

01 Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu sinh viên và của 

Người bảo lãnh (nếu Người bảo lãnh không cùng 

hộ khẩu sinh viên) 

01 Bản sao chứng thực CMND/CCCD của Người 

bảo lãnh 

01 Thoả thuận tín dụng (chỉ áp dụng đối với diện 

tín dụng) 

01 Bản sao chứng thực giấy tờ tài liệu xác thực 

hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình(chỉ áp 

dụng đối với diện tín dụng) 

Lưu ý:  

- Sinh viên thôi học trước ngày đầu tiên (là ngày học hoặc tập trung đầu tiên, lịch cụ thể được ghi trong 

thông báo gửi tới sinh viên) của khóa học hoặc học kỳ sẽ được trả lại 80% học phí thực nộp. Học phí 

thực nộp là học phí nộp đã trừ các hỗ trợ tài chính khác. Nhà trường không trả lại Phí nhập học và 20% 

học phí thực nộp nếu sinh viên đủ điều kiện đầu vào nhưng không nhập học. 

- Sinh viên thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của khóa học hoặc học kỳ sẽ được hoàn trả 

50% học phí thực nộp. 

- Sinh viên thôi học sau 2 tuần kể từ ngày đầu tiên sẽ không được hoàn trả học phí đã đóng. 

- Sinh viên bổ sung đầy đủ hồ sơ nhập học: trước ngày ....................... 

Tôi…………………………………………xác nhận các giấy tờ đã nộp và cam kết đồng ý tuân thủ 

nghiêm chính sách, Quy định tài chính của Trường Đại học FPT và bổ sung đầy đủ hồ sơ còn thiếu 

đúng hạn. 

(Biên nhận này gồm 02 bản, sinh viên/phụ huynh giữ 01 bản, cán bộ tiếp nhận đăng ký giữ 01 bản) 

<..........>, ngày ........... tháng ............ năm ..…. 

Người nộp hồ sơ                        Trường Đại học FPT 

  

MSSV: 


