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Bắt đầu tuần học chính khóa K62

1. Chuẩn bị các giấy tờ nhập học
1.1. Các giấy tờ cần nộp qua hệ thống đăng ký online trước khi đến nhập học

Sinh viên cần truy cập trang http://ts.hust.edu.vn và chọn mục “ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
NHẬP HỌC” để khai báo các hồ sơ cần thiết.
Thời gian đăng ký: từ ngày 05/8/2017 đến hết ngày 11/8/2017.
Sinh viên cần chuẩn bị sẵn file ảnh thẻ (tỷ lệ 3x4) để tải lên hệ thống Đăng ký thông tin nhập
học online. Yêu cầu:
 Ảnh chụp phải rõ ràng, nhận rõ mặt. Ảnh chụp trên nền xanh.
 Kích thước file ảnh không nhỏ hơn 100KB để đảm bảo có thể in được thẻ sinh viên;
đồng thời không quá 1MB để tránh gây quá tải hệ thống.
 Định dạng ảnh JPEG (.jpg). Tỷ lệ ảnh 3x4.
 Tên file ảnh: đặt theo “Mã số sinh viên”: ví dụ sinh viên có mã số 20171234 sẽ đặt tên
file này là: “20171234”
Ví dụ về ảnh thẻ đạt yêu cầu (áo có cổ, chụp rõ mặt, kích thước theo tỷ lệ 3x4, chất lượng ảnh
đảm bảo để in ấn):
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1.2. Các giấy tờ cần nộp trong ngày nhập học









01 Giấy báo trúng tuyển đại học (bản photocopy)
01 Bản Lý lịch sinh viên (in từ hệ thống Đăng ký thông tin nhập học online) có dán
ảnh, có xác nhận của Xã (Phường) và có đóng dấu giáp lai vào ảnh dán.
01 Bản Đăng ký phân ngành (in từ hệ thống Đăng ký thông tin nhập học online) có
chữ ký của sinh viên
01 Học bạ THPT (bản chính) và 01 bản photocopy có công chứng
01 Giấy khai sinh (bản photocopy có công chứng)
01 Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp (bản chính)
01 bản photocopy Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước) ghi rõ khối ngành trúng
tuyển, mã số sinh viên, số điện thoại.
Ví dụ cách ghi: Nhóm ngành: KT31
Mã số SV: 20171234
Điện thoại: 0901234567



02 ảnh 3x4 chụp trên nền xanh (ghi phía sau ảnh: họ tên, khối ngành trúng tuyển, mã
số sinh viên, ngày, tháng, năm sinh).
Ví dụ cách ghi: Nguyễn Văn A
KT31
20171234
22/5/1999



Với các với thí sinh đã được hưởng điểm ưu tiên theo các đối tượng 01÷07 khi xét
tuyển: cần nộp bản sao công chứng các giấy tờ minh chứng để được hưởng ưu tiên
theo đối tượng trong xét tuyển; đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu (Chi tiết
xem tại mục 11 của hướng dẫn này).

1.3. Các giấy tờ cần chuẩn bị và sẽ nộp sau khi nhập học

 Hồ sơ đoàn viên và giấy chuyển sinh hoạt Đoàn
 Giấy tờ chuyển nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viên
Các giấy tờ nộp sau này sẽ có hướng dẫn riêng khi sinh viên đã nhập học.
Mọi thắc mắc về giấy tờ và thủ tục nhập học: liên hệ tới Phòng Đào tạo Đại học theo số điện
thoại (024) 3868 2305 (theo giờ hành chính) hoặc email tới: tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Sinh viên có thể gửi câu hỏi qua trang Facebook của Phòng Đào tạo Đại học:
https://www.facebook.com/DTDHBKHN/
2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn đối với sinh viên không có hộ khẩu
thường trú tại Hà Nội
Sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội cần chuẩn bị các giấy tờ sau





Bản photocopy giấy báo trúng tuyển đại học
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu HK02) có xác nhận của Phường/Xã
Bản photocopy của Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước (mang theo bản
chính để so sánh)
Ảnh thẻ 3x4 (chụp trên nền xanh, mặc áo màu trắng có cổ): 03 chiếc.
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3. Học phí và phương thức nộp học phí
Học phí được xác định theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học tập; mức học phí theo quy định
của Trường và nằm trong khung học phí đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1924/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tự chủ cơ
chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ngân hàng VietinBank sẽ mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM miễn phí cho các tân
sinh viên. Học phí được thu thành 1 hoặc 2 đợt trong học kỳ qua tài khoản này.
Cách thức thu học phí:




Mỗi học kỳ, sinh viên hoặc phụ huynh sẽ chuyển/nộp tiền học phí vào tài khoản của
sinh viên (miễn phí chuyển tiền nếu thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào của
VietinBank);
Theo định kỳ, ngân hàng (được nhà trường ủy quyền) sẽ thu học phí từ tài khoản này
của sinh viên.

4. Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thân thể








Đầu khóa học, sinh viên phải đóng Bảo hiểm y tế (bắt buộc theo qui định) cho 16
tháng (từ ngày 01/9/2017 đến hết 31/12/2018) theo mức quy định hiện hành của Nhà
nước.
Những sinh viên đã kê khai hồ sơ nhập học online và thuộc các diện sau:
o Chưa có thẻ BHYT: sẽ được nhà trường làm thẻ BHYT theo diện học sinh,
sinh viên tại Trường.
o Đã có thẻ BHYT được cấp tại địa phương (theo diện hộ nghèo, cận nghèo,
thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội, công an…..): sẽ được
miễn làm thẻ BHYT.
Những sinh viên này sẽ phải nộp bản photocopy thẻ BHYT tại Phòng 103 –
C1 (Bàn 3) vào các buổi sáng từ ngày 01/08/2017 đến 25/08/2017 (trừ thứ 7&
chủ nhật).
Những sinh viên chưa kê khai hồ sơ nhập học online phải khẩn trương kê khai bổ
sung để kịp làm thẻ BHYT vào đợt 2.
Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai liên quan tới bảo
hiểm y tế.
Ngoài ra, sinh viên có thể mua Bảo hiểm thân thể (tự nguyện) với mức 200.000
đồng/04 năm (mua trực tiếp tại Trung tâm Y tế của Trường).

5. Thủ tục thực hiện trong ngày nhập học
Thời gian nhập học cho toàn Khóa 62 từ 14÷16/8/2017, tuy nhiên sinh viên lưu ý đến Trường
nhập học theo thời gian ghi trong Giấy báo trúng tuyển ĐH để thủ tục được tiến hành thuận
tiện nhất. Các bước nhập học bao gồm:
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Nộp hồ sơ nhập học (được nêu trong Mục 1) và nhận tài liệu. Túi đựng hồ sơ sinh
viên sẽ được nhà trường phát, sinh viên cần chuẩn bị bút để ghi một số thông tin cần
thiết bên ngoài túi.
Đăng ký dự tuyển các chương trình Kỹ sư tài năng và Kỹ sư chất lượng cao (nếu sinh
viên có nguyện vọng).

6. Đăng ký Ký túc xá
Những sinh viên có nguyện vọng ở Ký túc xá (KTX), sau khi nhập học có thể tới Trung tâm
Ký túc xá Bách Khoa để làm thủ tục đăng ký chỗ ở và đăng ký tạm trú dài hạn.
Địa chỉ liên hệ:

Phòng 101 nhà B9 Ký túc xá sinh viên Bách khoa
Điện thoại: (024) 3869 2942

Năm học 2017-2018, Nhà trường dành 1200 chỗ ở trong KTX cho sinh viên Khóa 62 (ưu tiên
sinh viên nữ, sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên ở các tỉnh xa).
Ngoài ra sinh viên còn có thể đăng ký ở tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân của Thành phố Hà
Nội (thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Điện thoại: (024) 3200 1938 | 0983 275 276).
7. Đăng ký dự tuyển các chương trình đào tạo Tài năng và Kỹ sư Chất lượng cao
Các chương trình đào tạo Tài năng, Tiên tiến và Chất lượng cao tại Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội (ELITECH 4.0) được thiết kế dành cho các sinh viên ưu tú với mong muốn trở
thành các chuyên gia giỏi, những nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công
nghệ cốt lõi của thời đại Công nghiệp 4.0.
Điểm chung của các chương trình ELITECH 4.0 là tổ chức đào tạo theo các lớp nhỏ, giảng
viên giỏi, nội dung chương trình đào tạo chuyên sâu với kiến thức cơ sở chuyên môn vững
chắc, chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh/Pháp/Nhật).
Sinh viên ELITECH 4.0 được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu từ sớm, được làm việc trong
các nhóm nghiên cứu liên ngành để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển hệ thống/sản
phẩm và đề xuất các giải pháp kỹ thuật đối với các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.
Sinh viên ELITECH 4.0 được khuyến khích học tập theo các chương trình tích hợp cử nhânthạc sĩ hoặc cử nhân-kỹ sư để có kỹ năng và kiến thức chuyên môn xuất sắc.
Các ngành và chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của Chương trình đào tạo tài năng và Kỹ sư Chất
lượng cao:
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Tên chương trình đào tạo

Chỉ tiêu dự
kiến

Chương trình đào tạo tài năng Cơ điện tử

30

Chương trình đào tạo tài năng Điện tử truyền thông

30

Chương trình đào tạo tài năng Điều khiển tự động

30

Chương trình đào tạo tài năng Công nghệ thông tin

30

Chương trình đào tạo tài năng Toán tin

30

Chương trình đào tạo tài năng Kỹ thuật Hóa học (Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu)

30

Chương trình đào tạo tài năng Vật lý kỹ thuật (Vật liệu điện tử và Công
nghệ Nano)

30

Kỹ sư Chất lượng cao Hệ thống thông tin và Truyền thông
Kỹ sư Chất lượng cao Tin học công nghiệp

90

Kỹ sư Chất lượng cao Cơ khí hàng không

Sinh viên xem trang http://ts.hust.edu.vn để có các thông tin chi tiết về việc đăng ký dự
tuyển các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao; các đối tượng được tuyển thẳng và
được cộng điểm thưởng khi dự tuyển.
8. Tiếng Anh
Nhà trường yêu cầu các sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh theo qui định khi tốt nghiệp. Để
đạt được điều này, nhà trường yêu cầu sinh viên phải tăng dần trình độ tiếng Anh theo các
năm.
Với các sinh viên năm thứ nhất (K62), nhà trường sẽ xếp lớp học tiếng Anh (cơ bản) cho sinh
viên căn cứ vào kết quả thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 của thí sinh
(trừ sinh viên ngành TA1 và TA2) nhằm cải thiện trình độ ngoại ngữ của tân sinh viên.
Khóa tiếng Anh cơ bản gồm có 2 mức, tổ chức thành lớp Tiếng Anh 1 và lớp Tiếng Anh 2.
Sinh viên đạt mức yêu cầu của Trường (theo điểm thi THPT quốc gia môn tiếng Anh hoặc
theo các Chứng chỉ quốc gia, quốc tế) sẽ được miễn học khóa tiếng Anh cơ bản. Sinh viên
không dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sẽ được xếp để học lớp Tiếng
Anh 1.
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9. Kiểm tra bơi
Trong thời gian học tập tại trường, các sinh viên cần hoàn thành 5 tín chỉ liên quan tới Giáo
dục thể chất. Với mong muốn các sinh viên có được những kỹ năng cần thiết, trong đó có kỹ
năng bơi, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra thi bơi để phân loại sinh viên.
Nếu sinh viên đã biết bơi thì có thể/hoặc không đăng ký kiểm tra trình độ (kiểm tra tại bể bơi
của trường). Các sinh viên đạt bài kiểm tra bơi sẽ được miễn tín chỉ môn bơi trong 5 tín chỉ
Giáo dục thể chất.
Thời gian kiểm tra bơi sẽ từ ngày 17-25/8.
Những sinh viên không biết bơi hoặc biết bơi nhưng không đăng ký kiểm tra thì bắt buộc
phải học bơi trong các kỳ tiếp theo.
10. Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi sinh viên tham dự 03 buổi sinh hoạt công
dân đầu khóa.
Nhà trường sẽ phổ biến những thông tin quan trọng nhất về Quy chế đào tạo và các công việc
liên quan tới sinh viên khi học tập tại Trường ĐHBK Hà Nội.
Kiểm tra trình độ: khi kết thúc học tập sinh hoạt công dân, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra
đối với toàn bộ sinh viên. Các câu hỏi kiểm tra sẽ liên quan tới các vấn đề được phổ biến
trong dịp học tập sinh hoạt công dân; do vậy sinh viên phải tham dự và ghi chép đầy đủ.
Các sinh viên không đạt bài kiểm tra sẽ phải học lại và thi lại trước khi có thể bắt đầu học kỳ.
Lịch sinh hoạt công dân và lịch kiểm tra sẽ được thông báo trong giai đoạn nhập học.
11. Nộp minh chứng về đối tượng khi xét tuyển
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đã được hưởng ưu tiên theo các đối
tượng 01÷07 trong xét tuyển (theo Mục 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính
quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017) khi đến làm
thủ tục nhập học phải nộp kèm trong hồ sơ nhập học bản sao công chứng các minh chứng để
được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng và xuất trình bản chính để đối chiếu.
Dưới đây là các minh chứng cần thiết của một số đối tượng ưu tiên:


Minh chứng đối với đối tượng ưu tiên 01:
- Bản sao giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số
- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường
trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017)
tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
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Minh chứng với đối tượng ưu tiên 04 (diện con của người có công với cách mạng):
- Bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.



Minh chứng đối với đối tượng ưu tiên 06 (diện con của người hoạt động kháng chiến
giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế):
- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân
chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng
- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Hệ thống thông tin trên Web
 Trang thông tin tuyển sinh: http://ts.hust.edu.vn


Cung cấp mọi thông tin liên quan về tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký hồ sơ nhập học
online, thủ tục nhập học và các thông tin quan trọng, cần thiết khác cho tân sinh viên.

 Trang Cổng thông tin đào tạo: http://ctt-daotao.hust.edu.vn


Cung cấp các dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ sinh viên đăng ký học tập, đăng ký tốt nghiệp,
xem thời khóa biểu, theo dõi kết quả học tập (Mục Đào tạo Đại học).



Cung cấp các quy định và hướng dẫn về chế độ chính sách, học bổng, học phí, bảo
hiểm, các hoạt động ngoại khóa, việc làm cho sinh viên (Mục Công tác Sinh viên).



Các bậc phụ huynh có thể theo dõi quá trình và kết quả học tập hàng kỳ của sinh viên
bằng cách đăng nhập tại trang Cổng thông tin đào tạo này bằng cách:
-

Tài khoản: sử dụng mã số sinh viên đã được nhà trường cấp

-

Mật khẩu: là số Chứng minh thư nhân dân (hoặc số thẻ căn cước) của sinh
viên.

Lưu ý: Hệ thống dành cho phụ huynh sẽ được mở vào từ ngày 01/10/2017.
Các thắc mắc của phụ huynh về đăng nhập vào hệ thống:
-

Có thể gọi về số điện thoại (024)3.868 2305 - Gặp chuyên viên Lê Quang
Ninh

-

Hoặc email: ninh.lequang@hust.edu.vn và dat.nguyenquoc@hust.edu.vn

 Các trang Facebook:


Trang Facebook của Phòng Đào tạo Đại học:
https://www.facebook.com/DTDHBKHN/



Trang Facebook của Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên:
https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/

 Các số điện thoại liên hệ:
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Phòng Đào tạo Đại học: (024)3.869 2008 và (024)3.868 2305



Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên: (024)3.869 3108 và (024)3.869 2896

13. Lịch nhập học chi tiết của sinh viên
Để việc đón tiếp sinh viên được thuận tiện và nhanh chóng, nhà trường tổ chức phân luồng
việc nhập học theo các khung giờ trong các ngày 14-15-16/8/2017. Sinh viên đến nhập học
theo các khung giờ tương ứng với mã số sinh viên như trong bảng dưới đây (xem trang sau).
Các sinh viên thuộc diện tuyển thẳng nhập học theo thời gian biểu của mã ngành tương ứng.
Lưu ý: các sinh viên ở xa, không thể đến được theo giờ qui định có thể nhập học vào các
khung giờ khác.
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Nhóm ngành

KT12

Khung thời gian nhập học theo mã số sinh viên
(ngày 14/8/2017)
7h00 - 9h30

9h30 - 11h30

20171002 ÷
20171502

20171503 ÷
20171954

13h00 - 15h00

20176565 ÷
20176613

TT11
KT11

20170639 ÷
20171001

TT22

20176676 ÷
20176915
20172930 ÷
20173476

KT22
QT11
QT12
QT13

Nhóm ngành

KT24

Cả ngày

Khung thời gian nhập học theo mã số sinh viên
(ngày 15/8/2017)
7h00 - 9h30

9h30 - 11h30

20173607 ÷
20174207

20174208 ÷
20174382

13h00 - 15h00

TT24

20176916 ÷
20176965

TT21

20176631 ÷
20176675

TT25

20176966 ÷
20177010

KT31

20174383 ÷
20174783

QT14
QT15
QT21

15h00 - 17h00

20172390 ÷
20172929

KT21

KT24

15h00 - 17h00

20173607 ÷
20174207

20174784 ÷
20175394

20174208 ÷
20174382
Cả ngày
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Nhóm ngành

Khung thời gian nhập học theo mã số sinh viên
(ngày 16/8/2017)
7h00 - 9h30

KT32

20175395 ÷
20175428

KT23

20173477 ÷
20173606

KT41

20175429 ÷
20175618

9h30 - 11h30

KT14

20172173 ÷
20172389

TT14

20176614 ÷
20176630

TA

20176351 ÷
20176564

13h00 - 15h00

KT5

20175670 ÷
20175835

KT13

20171955 ÷
20172172

15h00 - 17h00

KT42

20175619 ÷
20175669

KQ

20170301 ÷
20170638

QT31
QT32
QT33
QT41

Cả ngày

----------------------------------------- Hết -----------------------------------------

Trang

