
PHỤ LỤC 
Hướng dẫn nộp hồ sơ và đăng ký ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1/2021 

Thí sinh đến đăng ký và nộp hồ sơ tại: 

Phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học) – Phòng A1-302 (Tầng 3) 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 

Số 01 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức 

Điện thoại:   (028) 37225.766  hoặc (028) 37221.223 bấm số 8125 

Website: sdh.hcmute.edu.vn (xem tại mục Tuyển sinh SĐH) 

Facebook: https://www.facebook.com/SDH.HCMUTE/ 

Email: sdh@hcmute.edu.vn 

1. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ ÔN TẬP: 

Bước 1: Lựa chọn các môn học đúng như thông tin đã đăng trong thông báo tuyển sinh 

về các môn thi cho từng chuyên ngành cụ thể. Và nhập thông tin vào link “Đăng ký ôn tập 

cao học đợt 1/2021” 

Bước 2: Đóng học phí ôn tập (trước ngày 26/02/2021) bằng hình thức chuyển khoản 

vào tài khoản của Trường, với thông tin sau: 

- Đơn vị thụ hưởng : Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 

- Số tài khoản : 31410001757777 

- Tại ngân hàng : Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Đông Sài 

Gòn, Tp.HCM. 

- Nội dung giao dịch : [Họ & tên] [đóng tiền HP ôn tập môn AV] 

Ví dụ: Nguyễn Văn A – đóng tiền HP ôn tập môn AV 

Lưu ý: lớp ôn tập sẽ không được mở nếu đến ngày 26/02/2021 thí sinh không hoàn 

thành việc đóng học phí ôn tập. 

 Học phí ôn tập:  

- Thí sinh đăng ký học cả 03 môn: 2.700.000 đồng/3 môn. 

- Trường hợp đăng ký học không đủ 03 môn, học phí mỗi môn là 1.000.000 đồng. 

Bước 3: Chụp giấy chuyển tiền gửi vào email: sdh@hcmute.edu.vn, cung cấp đầy đủ 

thông tin sau:  

- Tiêu đề email: Giấy nộp tiền ôn tập. 

- Nội dung email: Họ & tên, ngành dự thi cao học, môn đăng ký ôn tập, điện thoại liên 

hệ, và file chụp giấy nộp tiền. 

Bước 4: Trước ngày khai giảng, thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo nhận Giấy vào lớp. 

Đem theo giấy vào lớp khi tham dự các môn học đã đăng ký. 

2. CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ DỰ THI/XÉT TUYỂN NCS: 

Bước 1: Download hồ sơ tại website: sdh.hcmute.edu.vn mục Tuyển sinh SĐH. 

Lựa chọn mục Hồ sơ xét tuyển NCS hoặc Hồ sơ dự thi cao học tùy theo thí sinh đăng 

ký. 

Bước 2: Nộp hồ sơ dự thi tại Phòng Đào tạo (Bộ phận SĐH). Nhận Biên nhận hồ sơ 

Bước 3: Chụp giấy chuyển tiền gửi vào email: sdh@hcmute.edu.vn. Trong vòng 01 

tuần sau khi nộp hồ sơ dự thi cao học/xét tuyển NCS tại Phòng Đào tạo, thí sinh không gửi 

Biên lai thu tiền vào email trên, thí sinh sẽ không có tên trong danh sách dự thi/xét tuyển. 

Đóng lệ phí dự thi cao học (400.000 đồng), lệ phí xét tuyển NCS (1.000.000 đồng) 

bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trường, với thông tin sau: 

- Đơn vị thụ hưởng : Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 

- Số tài khoản : 31410001757777 

- Tại ngân hàng : Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Đông Sài 

Gòn, Tp.HCM. 

- Nội dung giao dịch : [Họ & tên] [đóng lệ phí dự thi cao học/xét tuyển NCS] 

Ví dụ: Nguyễn Văn B – đóng tiền lệ phí dự thi cao học 
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