TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
CAO ĐẲNG KHÓA 2017
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

I.

1. Đăng ký nhập học: từ ngày 05/06 đến 16/09/2017 tại Trường Cao đẳng Công
nghệ Thủ Đức – Số 53, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
Các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần; Buổi sáng: từ 07g30 đến 11g30;
Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30 (Thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
2. Tập trung sinh hoạt công dân đầu khóa học: từ ngày 18/09 đến 23/09/2017.
Xem lịch sinh hoạt công dân chi tiết của từng ngành tại trang online.tdc.edu.vn
(mục Thông báo) từ ngày 01/09/2017.
3. Khai giảng: dự kiến ngày 25/09/2017.
II.

HỒ SƠ NHẬP HỌC:
1. Một (01) bản sao học bạ THPT;
2. Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc một (01) bản sao Giấy chứng
nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017);
3. Một (01) bản sao giấy khai sinh;
4. Một bản sao hộ khẩu thường trú;
5. Một (01) giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế, phòng khám đa khoa (có đủ điều
kiện theo quy định hiện hành) cấp không quá 06 tháng;
6. Một (01) bản photo CMND;
7. Ba (03) tấm hình 3x4 (chụp không quá 06 tháng).
Lưu ý: Tất cả các bản sao đều phải có chứng thực, sao y bản chính.

III. CÁC KHOẢN THU:
1. Lệ phí tuyển sinh:
30.000 đồng.
2. Bảo hiểm bắt buộc, bao gồm Bảo hiểm tai nạn con người và Bảo hiểm y tế:
o Bảo hiểm tai nạn con người:
30.000 đồng/12 tháng.
o Tạm thu bảo hiểm y tế:
614.250 đồng/15 tháng.
491.400 đồng/12 tháng.
Lưu ý: Nếu đã có Bảo hiểm y tế, đề nghị thí sinh nộp 01 bản photo Thẻ bảo hiểm
y tế khi đến nhập học (không phải mua lại).
3. Học phí: Mức thu học phí học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:
Ngành
Tiếng Hàn Quốc

Số tín chỉ HK1
NH: 2017-2018
11 tín chỉ LT + 05 tín chỉ TH
08 tín chỉ LT + 08 tín chỉ TH

Học phí (đồng)
3.620.000
3.680.000

Ngành
Quản trị kinh doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Công nghệ thông tin
Thiết kế đồ họa
Truyền thông và mạng máy tính
CNKT ôtô
CNKT điện - điện tử
CNKT điện tử - truyền thông
CNKT cơ điện tử
CNKT điều khiển và tự động hóa

Số tín chỉ HK1
NH: 2017-2018
12 tín chỉ LT + 07 tín chỉ TH
11 tín chỉ LT + 06 tín chỉ TH
09 tín chỉ LT + 06 tín chỉ TH
12 tín chỉ LT + 08 tín chỉ TH
08 tín chỉ LT + 09 tín chỉ TH
12 tín chỉ LT + 08 tín chỉ TH
09 tín chỉ LT + 09 tín chỉ TH
10 tín chỉ LT + 07 tín chỉ TH
13 tín chỉ LT + 03 tín chỉ TH
13 tín chỉ LT + 05 tín chỉ TH
09 tín chỉ LT + 08 tín chỉ TH
09 tín chỉ LT + 09 tín chỉ TH

Học phí (đồng)
4.320.000
3.860.000
3.420.000
4.560.000
3.920.000
4.560.000
4.140.000
3.880.000
3.580.000
4.060.000
3.900.000
4.140.000

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ:
Thí sinh có nhu cầu ở ký túc xá cần nộp các hồ sơ sau:
1. Đơn xin vào Ký túc xá theo mẫu (liên hệ Phòng Công tác chính trị HSSV để nhận
hoặc tải về tại website www.tdc.edu.vn);
2. Hai (02) bản sao CMND/thẻ căn cước công dân (công chứng không quá 06 tháng);
3. Năm (05) tấm hình 3x4 (chụp không quá 06 tháng);
4. Biên lai đóng học phí (để đối chiếu);
5. Các giấy tờ ưu tiên có xác nhận của địa phương không quá 06 tháng (nếu có).
6. Lệ phí ở Ký túc xá học kỳ 1 NH 2017-2018:

653.000 đồng.

Ghi chú: Mọi thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ P.CTCT HSSV (Phòng A002Điện thoại: 08. 2 215 8640) để được tư vấn hướng dẫn và nộp hồ sơ.
V.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC:
1. Trường hợp không còn chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ không tiếp nhận các
trường hợp đăng ký nhập học trễ hạn theo quy định.
2. Trong quá trình học tập, Nhà trường tiếp tục kiểm tra, rà soát tính hợp pháp về
hồ sơ nhập học của HSSV theo quy định.

Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp Anh/Chị tại Trường Cao đẳng Công nghệ
Thủ Đức và hy vọng Anh/Chị sẽ hài lòng về quyết định lựa chọn Trường Cao đẳng Công
nghệ Thủ Đức để học tập, rèn luyện trong thời gian tới.
Trân trọng.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017
CHỦ TỊCH HĐTS NĂM 2017
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ LÝ

