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THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch nhập học các lớp hệ chính quy khóa 2018 

 

Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc kế hoạch 
nhập học, những qui định, học phí đối với thí sinh trúng tuyển có xác nhận nhập học kỳ 
thi tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 như sau: 

I. Thời gian và địa điểm nhập học: 
  

1. Tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh: 

- Thứ Hai, ngày 20/8/2018: các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, 
Kiến trúc cảnh quan, Mỹ thuật đô thị. 

- Thứ Ba, ngày 21/8/2018: các ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng, Quản lý xây dựng. 

- Thứ Tư, ngày 22/8/2018: các ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Công nghiệp, 
Thiết kế Thời trang, Thiết kế nội thất.  

- Nhập học tại: số 196 Pasteur, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

- Sinh hoạt tuần lễ chính trị đầu khóa và học tập Quy chế đào tạo: từ ngày 
21/8/2018 đến 25/8/2018  theo kế hoạch và tiến độ nhập học riêng từng ngành 
(sau khi nhập học sinh viên xem thông báo chi tiết và thực hiện theo lịch học 
riêng từng ngành). 

- Bắt đầu học chính thức từ Thứ Hai ngày 10/9/2018 theo kế hoạch học kỳ 1 
2018 - 2019. 

2. Tại cơ sở đào tạo Cần Thơ: 

- Thứ Năm, ngày 06/9/2018: các ngành Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Thiết 
kế Nội thất. 

- Nhập học tại: Khu Đô thị Hoàng Quân - Đại học Đồng bằng sông Cửu 
Long, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. 

- Sinh hoạt tuần lễ chính trị đầu khóa và học tập Quy chế đào tạo: ngày Thứ 
Sáu ngày 07/9/2018 và Thứ Bảy ngày 08/9/2018. 

- Bắt đầu học chính thức từ Thứ Hai ngày 10/9/2018 theo kế hoạch học kỳ 1 
2018 - 2019.  

3. Tại cơ sở đào tạo Đà Lạt: 

- Thứ Năm, ngày 13/9/2018: các ngành Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng. 

- Nhập học tại: Số 20 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt. 

- Sinh hoạt tuần lễ chính trị đầu khóa và học tập Quy chế đào tạo: ngày Thứ 
Sáu ngày 14/9/2018 và ngày Thứ Bảy 15/9/2018. 

- Bắt đầu học chính thức từ Thứ Hai ngày 17/9/2018 theo kế hoạch học kỳ 1 
2018 - 2019.  

 



 

 

II. Thí sinh khi đến nhập học cần mang theo: 

1. Bản chính giấy báo trúng tuyển nhập học. 

2. Bản sao hộ khẩu thường trú (không quá 6 tháng tính từ ngày sao y công chứng). 

3. Bản sao giấy khai sinh. 

4. 02 bản sao bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương. Nếu thí sinh tốt nghiệp năm 
2018 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

5. Bản sao học bạ PTTH hoặc tương đương. 

6. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo Mẫu tải tại cổng 
thông tin điện tử http://www.portal.uah.edu.vn). 

7. Giấy khám sức khỏe (Sinh viên tự khám tại các bệnh viện, trung tâm y tế quận, 
huyện). 

8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh nam). 

9. Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu thuộc 
diện có đối tượng ưu tiên). 

10. 02 bản sao chứng minh nhân dân. 

11. Sổ đoàn viên (bản chính). 

Lưu ý: Tất cả các bản sao nêu trên phải có công chứng của cơ quan có thẩm quyền. 

III. Học phí và các khoản thu khác: 

- Học phí đại học hệ chính quy học kỳ 1 niên khóa 2018 – 2019 tại tất cả các cơ sở đào 
tạo của Trường là 310.000 đồng/1 tín chỉ và được tính theo số lượng tín chỉ đăng ký 
tùy theo ngành như sau:   

STT Ngành học Mã ngành 
Số tiền học 
phí (VNĐ) 

Số Tín chỉ 

1 Ngành Kiến trúc 7580101 5,270,000 17 tín chỉ 

2 Ngành Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 5,580,000 18 tín chỉ 

3 Ngành Kiến trúc cảnh quan 7580102 5,580,000 18 tín chỉ 

4 Ngành Mỹ thuật đô thị 7210110 5,270,000 17 tín chỉ 

5 Ngành Kỹ thuật xây dựng 7580201 4,960,000 16 tín chỉ 

6 Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 4,650,000 15 tín chỉ 

7 Ngành Quản lý xây dựng 7580302 4,650,000 15 tín chỉ 

8 Ngành Thiết kế nội thất 7580108 4,960,000 16 tín chỉ 

9 Ngành Thiết kế đồ họa 7210403 5,270,000 17 tín chỉ 

10 Ngành Thiết kế công nghiệp 7210402 4,960,000 16 tín chỉ 

11 Ngành Thiết kế thời trang 7210404 5,270,000 17 tín chỉ 

(Học phần Giáo dục thể chất được tính là 1 tín chỉ học phí) 

 



 

- Lệ phí nhập học: 350.000 đồng 

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: 657.000 đồng (15 tháng gồm 3 tháng cuối năm 2018 và 12 
tháng năm 2019). 

- Bảo hiểm tai nạn: 45.000 đồng 

IV. Quy trình nhập học: 

 Bước 1: Thí sinh tải tờ khai Sơ yếu lý lịch theo Mẫu tải tại cổng thông tin điện tử 
của trường http://www.portal.uah.edu.vn, kê khai đầy đủ thông tin và xin xác nhận của 
Chính quyền địa phương. 

 Bước 2: Thí sinh nhận bìa hồ sơ tại bàn hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ như Mục II. 

 Bước 3: Thí sinh đóng tiền học phí và các khoản thu khác tại phòng Kế hoạch – 
Tài chính theo Mục III. 

 Bước 4: Nộp hồ sơ nhập học tại phòng Quản lý đào tạo, nhận biên nhận có Mã số 
sinh viên để truy cập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin để xem chương trình đào 
tạo, lịch học, thời khóa biểu, lớp sinh viên ... (tài khoản sinh viên được kích hoạt sau khi 
nhập học và thông tin sẽ cập nhật sau 12 giờ). 

 Đối với sinh viên đã tham gia mua bảo hiểm hộ gia đình yêu cầu nộp bản sao Thẻ 
bảo hiểm năm 2018 và bản sao Biên lai đóng tiền học phí (để làm thủ tục hoàn trả lại tiền 
bảo hiểm 3 tháng cuối năm 2018). 

 Bước 5: Tham gia các nội dung hỗ trợ sinh viên tại sảnh trường. 

- Nhận Thẻ sinh viên tạm thời theo hướng dẫn của sinh viên tình nguyện. 

- Nộp hồ sơ sinh hoạt Đoàn (Đoàn phí và Sổ đoàn viên) theo hướng dẫn của Đoàn 
Thanh niên Trường. 

 - Đăng ký ở Ký túc xá (KTX của Trường và KTX Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 
Minh) ở bàn đăng ký theo hướng dẫn của sinh viên tình nguyện.   

- Đăng ký các thông tin về nhà trọ, xe buýt và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khác. 

 Bước 6: Xem kế hoạch Tuần lễ sinh hoạt chính trị, công dân đầu khóa đối với từng 
cơ sở, từng ngành học tại sảnh trường và trên cổng thông tin điện tử tại 
http://www.portal.uah.edu.vn. 

 Bước 7: Kê khai các thông tin cá nhân của sinh viên và người thân trong mục 
“Thông tin cá nhân” trên tài khoản cá nhân./. 
 
 

 
Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG 
- ĐU, CTHĐT, BGH (để b/c); (Đã ký) 
- Các Phòng, Khoa;     
- Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ; 
- Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt; 
- Thí sinh trúng tuyển năm 2018; 
- Đăng tải lên website, cổng thông tin trường; 
- Lưu: VT, P.QLĐT.     
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