
HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC NĂM 2019 

 

 

Phòng đào tạo TB danh sách trúng tuyển đại học - văn bằng 2 và đại học liên thông năm 2019 như 

sau: 
1/ Danh sách trúng tuyển (file đính kèm) 
2/ Ngày 17/8/2019 phòng đào tạo sẽ gửi Giấy báo nhập học đến thí sinh qua bưu điện hoặc thí sinh 

có thể đến trường nhận trực tiếp (nếu thí sinh không nhận được giấy báo nhập học có thể xem 
hướng dẫn thủ tục nhập học để nhập học ngày 27;28/8/2019) 

3/ Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học: 
A- Hồ sơ cần thiết khi nhập học: 
1- Giấy báo nhập học bản gốc và 02 bản công chứng (nhận tại phòng đào tạo ngày 27;28/8/2019) 

2- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp; bảng điểm (bản chính và bản sao công chứng)  
3- Bản sao công chứng các giấy tờ: Giấy khai sinh, CMND hoặc thẻ căn cước, giấy ưu tiên (nếu 

có). Thí sinh mang theo bản chính của các giấy tờ để đối chiếu; Kèm theo 04 ảnh cỡ 4x6. 
4- Hồ sơ học sinh – sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương  

 B. Kinh phí:  

TT Nội dung Số tiền TT Nội dung Số tiền 

1. 
Học phí kỳ 1 (tạm tính): 
+ Khối kinh tế 

+ Khối kỹ thuật 

       
7,655,975 đ 

8,655,975 đ 

4. Lệ phí an ninh 50,000 đ 

2. Nước uống (học kỳ 1) 40,000 đ 5. Lệ phí đón tiếp 50,000 đ 

3. 
Bảo hiểm y tế (15 tháng, từ 
01/10/2019 đến 31/12/2020) 

704,025 đ 6. Đặt cọc 500,000 đ 

Tổng cộng: Khối kinh tế 9,000,000 đồng; Khối kỹ thuật 10,000,000 đồng 

* Nhà trường không tiếp nhận những trường hợp thí sinh đến làm thủ tục sau ngày 28/08/2019. 
4/ Các bước xem thời khóa biểu khi đã nhập học và có mã sinh viên: 

Bước 1: Truy cập trang web sinhvien.epu.edu.vn 

User:  đăng nhập với mã sinh viên của mỗi cá nhân 
Mật khẩu: vào mật khẩu mặc định là: 1111  

Điền đúng mã bảo vệ vào ô yêu cầu và đăng nhập 
Bước 2: Đổi mật khẩu 
Bước 3: Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân (bắt buộc) 

Bước 4: Lưu lại thông tin cá nhân 
Bước 5: Xem lịch theo tuần (Thời khóa biểu – TKB) 

 

 


