
KHI ĐẾN NHẬP HỌC THÍ SINH CẦN MANG THEO  

1. Giấy triệu tập trúng tuyển 

2. Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT và 01 bản photocopy (hoặc bản sao). Nếu là học sinh 
mới tốt nghiệp THPT năm 2015 thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, đầu năm 
học sau phải nộp bản photocopy bằng tốt nghiệp THPT.  

3. Bản chính Học bạ THPT và 01 bản photocopy. 

4. Bản chính Giấy khai sinh và 02 bản photocopy. 

5. Bản sao Chứng minh nhân dân. 

6. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có). 

7. Bản chính Sổ hộ khẩu và 01 bản photocopy. 

8. Sổ Đoàn viên; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có). 

9. Giấy chứng nhận đăng ký quân dự bị (đối với nam). 

10. Lý lịch HSSV theo mẫu của Bộ GD&ĐT dùng cho HS, SV trúng tuyển vào các trường 
ĐH, CĐ, TCCN có xác nhận của chính quyền địa phương (01 bản); Cam kết trong đào tạo (02 
bản). Mẫu của hai hồ sơ này lấy tại Website www.qtttc.edu.vn hoặc mua tại trường CĐSP QT. 

11. Giấy đăng ký tạm vắng, tạm trú theo quy định của Pháp luật đối với những thí sinh có 
thay đổi chỗ ở (nộp tại nơi ở tạm trú trong thời gian học tại trường khi đến nhập học) và báo cho 
phòng Tổ chức - Chính trị - Công tác sinh viên biết nơi ở để quản lý SV-HS. 

12.  06 ảnh màu (chụp chứng minh) 3 x 4 được chụp không quá 3 tháng. 

(Các loại hồ sơ ở điểm 2, 3, 4, 5, 6 nhà trường không thu bản chính, chỉ thu bản photocopy 
hoặc bản sao sau khi đã đối chiếu với bản chính). 

13.  Các khoản tiền cần nộp: 

a. Hồ sơ trúng tuyển 02/bộ/SV-HS   12.000đ 

(Mua khi nhận được Giấy báo nhập học. Có bán tại Ban Quản lý sinh viên trường CĐSP Quảng Trị)   

b. Làm bảng tên, thẻ thư viện, thẻ SV-ATM  70.000đ/SV-HS  

c. Sổ tay CTSV, QLSV nơi cư trú   25.000đ/SV-HS 

d. Đoàn phí, Hội phí     40.000đ/ năm học/SV-HS 

e. Bảo hiểm thân thể toàn diện HSSV   110.000đ /năm học/SV-HS 

f. Bảo hiểm y tế từ 15/12/2015 đến 31/12/2016 471.000đ/SV-HS 

(Trừ SV thuộc hộ nghèo, con CA, con Bộ đội (miễn); con hộ cận nghèo mua theo hộ gia đình) 

g. Nội trú (nếu ở nội trú) thu lần đầu 5 tháng   120.000đ / tháng /SV-HS 

(Những tháng sau thu theo học kỳ, vào tháng đầu của học kỳ) 

h. Trang phục Thể dục - thể thao      80.000đ / bộ 

i. Học phí (đối với các lớp ngoài Sư phạm) theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 
14 tháng 9 năm 2012 của UBND Tỉnh đối với hệ Cao đẳng: 

+ Các ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, 
thuỷ sản 

405.000đ / tháng /SV 

+ Các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể 
dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 

470.000đ / tháng /SV 

Nhà trường thu học phí làm 2 đợt/ năm học. Đợt 1, thí sinh nộp 5 tháng khi nhập học. Đợt 2 
thu vào đầu học kỳ 2 (tháng 02/2016). 

Lưu ý:  

- Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khoẻ cho thí sinh sau khi nhập học. Phí khám sức khoẻ (188.000 đ/SV-HS) 
nộp trực tiếp cho cơ sở khám sức khoẻ khi đến khám theo lịch của Nhà trường. 

- Hàng năm, Nhà trường có chế độ học bổng cho HS-SV theo quy định và học bổng của các nhà tài trợ cho 
SV-HS nghèo vượt khó. 

- Trang phục trong các ngày thứ 2 đầu tuần và ngày lễ: Nữ áo dài hoặc trang phục truyền thống của dân tộc; 
Nam áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu. Sinh viên đi học mang giầy hoặc dép có quai hậu.  

(50.000đ duy trì ATM) 


