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CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH NĂM 2021
(Dành cho chương trình Đại học chính quy và chuẩn quốc tế)
I. Chính sách học bổng dành cho tân sinh viên nhập học:
1. Tặng voucher khóa học ngoại ngữ trị giá 5.000.000 đồng tại Trung tâm Ngoại
ngữ - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nếu sinh viên nhập học đến hết ngày 31/08/2021.
2. Học bổng 3.000.000 đồng: dành cho tất cả sinh viên trúng tuyển tại trường.
3. Học bổng 4.000.000 đồng: sinh viên trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT,
điểm học bạ THPT với mức điểm trên 24 điểm.
4. Học bổng 6.000.000 đồng: sinh viên trúng tuyển ngành Thanh nhạc, Piano, Kỹ
thuật Y sinh, Vật lý y khoa, Công nghệ sinh học.
5. Học bổng 20% học phí năm học đầu tiên: nữ sinh viên trúng tuyển vào các ngành
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế nội thất, Kiến trúc.
6. Học bổng 50% học phí năm học đầu tiên:
- Sinh viên đoạt giải cao các cuộc thi nghệ thuật quốc gia, trúng tuyển ngành
Thanh nhạc, Piano.
- Sinh viên trúng tuyển ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
7. Học bổng 100% học phí năm học đầu tiên: sinh viên trúng tuyển là thủ khoa đầu
vào của Trường.
8. Học bổng 50% học phí học kỳ đầu tiên: sinh viên trúng tuyển thuộc trường THPT
thân thiết.
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Tên trường
THPT Nguyễn Tất Thành
THPT Nguyễn Trãi
THPT Nguyễn Hữu Thọ
THCS & THPT Chu Văn An
THPT Lý Thường Kiệt
THCS-THPT Thạnh An

9. Học bổng đặc biệt NTTU:

Địa chỉ
Quận 6 – TP.HCM
Quận 4 – TP.HCM
Quận 4 – TP.HCM
Quận Bình Tân – TP.HCM
Huyện Hóc Môn – TP.HCM
Huyện Cần Giờ – TP.HCM

- Giảm 25% học phí năm học đầu tiên nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột của
Giáo viên các trường THPT.
- Giảm 25% học phí toàn khóa nếu sinh viên là con/anh/chị/em ruột hoặc vợ/chồng
của CB-CNV-GV cơ hữu đang công tác tại trường.
- Giảm 20% học phí toàn khóa nếu sinh viên:
o Mồ côi cả cha lẫn mẹ, người đang nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo/cận nghèo
hoặc sinh viên tự mưu sinh để trang trải học phí là lao động chính của gia
đình.
o Là con ruột của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động,
liệt sỹ, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
o Là người dân tộc thiểu số.
o Có anh/chị/em ruột vợ/chồng học chung tại trường cùng thời điểm (áp dụng
cho SV nhập học sau).
* Lưu ý: Sinh viên chỉ nhận được một học bổng có giá trị cao nhất.
II.

Chính sách hỗ trợ công tác hướng nghiệp - tuyển sinh:
Mỗi học sinh nhập học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành theo phương thức xét

tuyển bằng học bạ sẽ được hỗ trợ:
- 1,000.000đ/học sinh (đối với giáo viên các trường THPT, trung tâm GDTX).
- 500.000đ/học sinh (đối với giảng viên-nhân viên, sinh viên, tân sinh viên giới
thiệu bạn nhập học tại trường).
* Hồ sơ cần bàn giao cho Trung tâm Tư vấn tuyển sinh bao gồm:
- Danh sách học sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển bằng học bạ vào trường
ĐH Nguyễn Tất Thành.
- Phiếu đăng ký xét tuyển và bản sao học bạ THPT của từng học sinh.
- Biên bản bàn giao hồ sơ.
* Quy định về thời gian gửi hồ sơ:
- Từ 01/03/2021 đến 05/07/2021: Đối với sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
- Từ 01/03/2021 đến 31/07/2021: Đối với giảng viên - nhân viên trường ĐH
Nguyễn Tất Thành; Giáo viên các trường THPT, trung tâm GDTX.
- Trong tất cả các đợt tuyển sinh: đối với tân sinh viên khóa 2021./.
Nơi nhận:
- HĐT, BGH, HĐTS (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, TVTS./.
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