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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  31  tháng 8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
V/v kế hoạch làm thủ tục nhập học và sinh hoạt đầu khóa đối với  

thí sinh trúng tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2020 

 

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

thông báo tới các thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế năm 2020 

về kế hoạch làm thủ tục nhập học và sinh hoạt đầu khóa như sau:  

STT Nội dung Thời gian Ghi chú  

1 

Đại học Kiến trúc Thành phố 

Hồ Chí Minh công bố danh 

sách thí sinh trúng tuyển nhập 

học chính thức 

31/8/2020 
Theo dõi tại website  của Nhà 

trường (www.uah.edu.vn) 

2 

Thông báo trúng tuyển và phát 

giấy báo nhập học cho sinh 

viên 

31/8 - 5/9/2020 

Nhận thông báo qua email 

hoặc trực tiếp tại Phòng 

A508 - Viện Đào tạo Quốc tế 

- Trường Đại học Kiến trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh  

3 

Nộp giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời (bản 

chính hoặc photo công chứng) 

để xác nhận nhập học 

01/9 - 7/9/2020 

Nộp trực hoặc qua đường 

bưu điện tới địa chỉ Phòng 

A508 - Viện Đào tạo Quốc tế 

- Trường Đại học Kiến trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh - Số 

196 Pasteur, Phường 6, Quận 

3, TPHCM  

4 

Sinh viên hoàn tất hồ sơ và 

đóng học phí theo hướng dẫn 

tại Giấy báo nhập học  

31/8 - 15/9/2020 
Xem thông tin chuyển khoản 

học phí bên dưới  

5 

Tham dự sinh hoạt đầu khóa và 

giao lưu với Viện Đào tạo 

Quốc tế  

12 - 16/10/2020 
 Sẽ có thông báo cụ thể thời 

gian đối với từng ngành học 

6 
Bắt đầu học chính thức theo 

Thời khóa biểu  
19/10/2020*   



7 
Tập trung để tham dự Lễ Khai 

giảng năm học 2020 - 2021  
24/10/2020*   

* Các mốc thời gian trên có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế dịch bệnh 

COVID-19 

Thông tin chuyển khoản học phí:  

Thí sinh đóng lệ phí nhập học và học phí thông qua hình thức chuyển khoản theo 

thông tin như sau:  

- Đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH  

- Số tài khoản: 110000006019        

- Ngân hàng: NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH 3, TP HCM     

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh – Học phí HK I 2020 – 2021 – Ngành 

đăng ký theo học 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Viện Đào tạo Quốc tế - Phòng A508 – Trường 

Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để được giải đáp.  

Trân trọng./.  

 VIỆN TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS.KTS. Vũ Việt Anh 

 

 


