
 

 
THỦ TỤC NHẬP HỌC 

 

1. Học bạ THPT (bản chính). 

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận TN THPT năm 2015 (bản chính). 

3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (2 bản). 

4. Bản sao giấy khai sinh (có công chứng). 

5. Bản chính giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên chính sách xã hội (nếu có), do 
cơ quan có thẩm quyền cấp. 

6. Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

7. Các khoản tiền cần nộp: 

a. Tiền mua Bảo hiểm Y tế : 544.000đ/1 năm (sinh viên hộ nghèo, con TB, LS đã 
có thẻ không phải đóng BH Y tế. Nộp bản phô tô thẻ và mang theo bản chính 
để kiểm tra mới được miễn BHYT). 

b. Tiền mua Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 328.000đ/1 khoá (4 năm học). (Bảo 
Việt Hà Nội nhận bảo hiểm miễn phí cho học sinh - sinh viên là con liệt sĩ, 
con thương binh hạng 1/4 đang theo học trong các trường tham gia bảo hiểm 
tại Bảo Việt và các đối tượng chính sách thực hiện theo tiêu chuẩn qui định 
tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều kiện bảo 
hiểm, số tiền bảo hiểm, áp dụng như học sinh - sinh viên khác cùng trường đã 
tham gia bảo hiểm) 

c. Sinh viên các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí (thu theo số tín chỉ 
đăng ký học, tạm thu trước 10 tín chỉ) 

- Các ngành Công nghệ thông tin, Toán học, Sinh học mức học phí: 
2.300.000đ; 

- Các ngành Việt Nam học, Công tác xã hội, Văn học, Tâm lý học mức học 
phí: 1.900.000đ; 

8. Giấy tạm vắng ĐKNV quân sự và Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối 
với nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự). 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
 


