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TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM 

  

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 

 

I.CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP :  

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: 

Hồ sơ khi nhập trường của học sinh, sinh viên gồm có: 

1. Bản sao chứng thực học bạ THCS (nếu tốt nghiệp THCS); THPT(nếu tốt nghiệp THPT 

hoặc học dở dang lớp 10,11,12 và rớt tốt nghiệp).  

2. Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt nghiệp THCS); THPT (nếu tốt nghiệp 

THPT);  giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu có). 

3. Bản sao chứng thực giấy khai sinh. 

4. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân. 

5. Bản sao chứng thực sổ  hộ khẩu.  

6. Lý lịch  học sinh, sinh viên (mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có chứng thực của 

địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. 

7. 4 hình 3 x 4 (mới chụp). 

8. Thí sinh đã tốt nghiệp các ngành khác ngành đăng ký xét tuyển từ Trung cấp chuyên  

nghiệp trở lên phải nộp thêm bản sao có thị thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm ngành học 

đã tốt nghiệp để làm thủ tục miễn trừ các môn học chung và cơ sở theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Hệ cao đẳng và đại học theo quy định của từng trường. Liên hệ tư vấn: 0977.014.098 

II. HỌC PHÍ KHÓA  15 NĂM HỌC 2017 – 2019: 

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: 

STT NGÀNH HỌC 

MỨC THU HỌC 

PHÍ(VNĐ) MỘT 

KỲ HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản lý và kinh doanh du lịch 4.000.000 

Nộp ngay khi làm thủ 

tục nhập học. 

Thời gian học là 2 năm 

(4 học kỳ) 

 

2 Kế toán doanh nghiệp 4.000.000 

3 Tiếng Anh 4.000.000 

4 Tin học ứng dụng 4.000.000 

5 Quản lý đất đai 4.000.000 

6 Điều dưỡng 6.000.000 

7 Dược (lớp ngày) 6.500.000 

8 Dược (lớp tối) 7.000.000 

9 Sư phạm mầm non 4.000.000 

10 Y sỹ 6.000.000  

III. CHI PHÍ KHÁC : 

1. Bảo hiểm tai nạn (tự nguyện):  30.000 đồng; 

2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): theo quy định của nhà nước; 

3. Phí làm thẻ học sinh, sổ học tập, khám sức khỏe :  100.000 đồng; 

 


