
 
 
 

THỦ TỤC NHẬP HỌC (LTCĐ_ĐH) 
 

I. Địa điểm và thời gian tập trung 
 1- Địa điểm 

     Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội.  
 2- Thời gian  
    - Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2016 làm thủ tục đăng ký nhập học cho những thí sinh trúng 
tuyển Liên thông cao đẳng lên đại học. 
    - Thời gian đón tiếp:  Từ 7h 30 đến 11h 30. 
 Thí sinh trúng tuyển không đến đăng ký nhập học theo quy định thì coi như không có nhu cầu 
học tập tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. 
II. Hồ sơ nhập học  
            Hồ sơ nhập học gồm các giấy tờ sau: 
 1- Bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm cao đẳng (bản phô tô có công chứng);  
 2- Bằng, Học bạ THPT (bản phô tô có công chứng); 
 3- Giấy khai sinh (bản sao);  
 4- Giấy báo trúng tuyển (bản chính và 04 bản phô tô có công chứng);  
 5- 04 ảnh cỡ 4  6; 
 6- Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 
 7- Giấy báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do công an xã (phường) cấp;  
 8- Bản khai nhân khẩu do công an xã (phường) cấp;  
 9- Chứng minh nhân dân (03 bản phô tô);  
 10- Sổ Đoàn viên có xác nhận chuyển sinh hoạt Đoàn; 
 11- Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) nơi cư trú cấp. 
 Đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ phải có lý lịch quân nhân và xác nhận của đơn vị chủ quản. 
III. Kinh phí nhập học  
             Kinh phí nhập học (tạm thu bao gồm: Học phí, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, kiểm tra hồ sơ,...): 

Khối kinh tế: 4 000 000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn) 
Khối kỹ thuật: 4 360 000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 

       Đối với thí sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế, phô tô thẻ Bảo hiểm y tế. 
Hình thức nộp kinh phí nhập học xem hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: ts.humg.edu.vn  

IV. Phân ngành và chuyên ngành học trong khoa   
Trường Đại học Mỏ - Địa chất căn cứ nguyện vọng ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển, kết 

quả trúng tuyển của thí sinh và kết quả học tập năm thứ nhất để xếp ngành và chuyên ngành. 
Thí sinh trúng tuyển đã nhập học nếu thôi học Nhà trường không hoàn lại kinh phí nhập học.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thông báo của Ký túc xá 
Nhà trường có khả năng đáp ứng khoảng 300 chỗ ở tại KTX Khu A và 500 chỗ ở tại KTX Khu B. 

Chi tiết: http://hotrosinhvien.humg.edu.vn; hotline: 0947 09 29 99; Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn 
 

 


