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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC 
 

Gửi: Anh (chị)  

 

Sinh ngày :    Hộ khẩu TT :  

Số báo danh :    Đối tượng :  Khu vực :  

Điểm thi: Chuyên môn:   Tổng điểm : Tổng điểm làm tròn:  
 

- Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm học 2016 – 2017; 

- Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2016 của thí sinh; 

- Căn cứ điểm xét tuyển của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2016; 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 
  

Anh (chị) Lê Nguyễn Bảo Cầm đủ điểm xét tuyển vào học hệ chính quy bậc Đại học ngành / 

chuyên ngành Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh 

Hà Nội năm học 2016 – 2017.  

Nhà trường đề nghị anh (chị) đúng 08 giờ 30, ngày 8 tháng 9 năm 2016 (thứ Năm) có mặt tại 

Trường để làm thủ tục nhập học.  

I. Hồ sơ nhập học gồm: 

1. Lý lịch học sinh, sinh viên (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

2. Giấy báo nhập học (01 bản photo); 

3. Học bạ (nhận 01 bản sao công chứng, có bản chính để đối chiếu rồi trả lại sinh viên); 

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (bản chính) đối với những sinh viên tốt 

nghiệp năm 2016; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nhận 01 bản sao công chứng, có bản 

chính để đối chiếu rồi trả lại sinh viên) đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2016; 

5. Giấy khai sinh (nhận 01 bản sao công chứng, không nhận bản chính); 

6. Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên nam; 

7. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

8. 02 ảnh 4x6cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau); 

9. Hồ sơ và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn. 

* Đối với sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá cần nộp thêm: 

1. Chứng minh nhân dân (01 bản photo); 

2. 02 ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau). 

II. Các khoản lệ phí: 

TT Nội dung Số tiền  TT Nội dung Số tiền 

1 Lệ phí nhập học 100.000 đ  5 Bảo hiểm thân thể (toàn khóa) 

- Đối với sinh viên cao đẳng 

- Đối với sinh viên đại học 

 

319.000 đ 

410.000 đ 

2 Lệ phí khám sức khoẻ 260.000 đ  6 Lệ phí làm thẻ SV   50.000 đ 

3 Lệ phí kiểm tra ma túy   30.000 đ  7 Học phí HK I năm học 2016 - 2017 

- Đối với sinh viên cao đẳng 

- Đối với sinh viên đại học 

 

3.150.000 đ 

3.950.000 đ 
4 Bảo hiểm y tế (từ T9/2016 đến 

hết  T12/2016) 

152.460 đ  

- Lưu ý: Đối với thí sinh là học sinh phổ thông trúng tuyển các chuyên ngành: Diễn viên chèo; Diễn 

viên Cải lương, Diễn viên Rối, Nhạc công KHDT, Huấn luyện múa, Biên đạo múa, Biên đạo múa 

đại chúng được giảm 70% học phí, (không áp dụng đối với cán bộ đi học và con chế độ chính sách). 
 

 

Ghi chú:   

- Thí sinh không nộp đủ giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ 

sẽ không được tiếp nhận vào học. 

- Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể 

từ ngày nhập học ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì coi 

như bỏ học. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Đình Thi 

 


