HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
SUPPORTING DOCUMENTS
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Phần bắt buộc
Compulsory
Một bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (lưu ý: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm
thời chỉ có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày cấp, sinh viên phải nộp bằng tốt nghiệp nếu tốt nghiệp trên một năm)
A notarised copy of your original senior high school graduation certiﬁcate with a notarised English translation
Một bản sao chứng thực học bạ lớp 10, 11, 12
A notarised copy of your original academic transcripts from years 10, 11, 12 with a notarised English translation
Hai tấm hình (3x4cm) chụp trong sáu tháng gần nhất
Two photographs (3x4cm) taken within the last six months
Hóa đơn lệ phí xét hồ sơ 2,000,000 đồng (đóng tại quầy thu ngân RMIT hoặc chuyển khoản)
Receipt of 2,000,000 VND application fee
Một bản sao Chứng minh nhân dân
A copy of your passport (and visa if applicable)
Đơn đăng ký nhập học
Application form
Đọc kỹ tài liệu Thông tin và Hướng dẫn học phí: www.rmit.edu.vn/vi/hoc-phi
Read carefully the Student Fees & Charges Guide: www.rmit.edu.vn/tuition-fees
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Các hồ sơ hỗ trợ (nếu có)
Supporting documents (if applicable)
Một bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
A certiﬁed copy of your diploma or bachelor’s degree certiﬁcate with a notarised English translation
Một bản sao chứng thực bảng điểm Cao đẳng hoặc Đại học
A certiﬁed copy of your diploma or bachelor’s degree transcript with a notarised English translation
Một bản sao chứng chỉ Anh ngữ (IELTS / TOEFL / PTE) có thời hạn trong vòng hai năm
A copy of your English language certiﬁcate (IELTS / TOEFL / PTE) with validity of two years
Thư giới thiệu
Recommendation letter(s)
Thư bày tỏ nguyện vọng
Personal statement
Tuyển tập nghệ thuật (dành cho sinh viên đăng ký các ngành Cử nhân Thiết kế, không bắt buộc)
Portfolio (for applicants to the Bachelor of Design programs, if applicable)
Giấy phép lao động/Thẻ tạm trú/Visa loại B/Miễn thị thực (cho sinh viên quốc tế)
Work permit/temporary residence card/category visa B/visa exemption (for international students)
Bản sao Bảo hiểm Y tế (nếu có) (nộp trước kỳ nhập học đầu tiên)
A copy of your Health Insurance Certiﬁcate (if any) (submit before the ﬁrst semester starts)
CV
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Các đơn đăng ký khác (nếu có)
Other application forms (if applicable)
Đơn chấp thuận của Phụ huynh
Parents' acknowledgement form
Đơn đăng ký Ký túc xá
Residential centre application form
Đơn xin miễn giảm môn học và bản mô tả (các) môn học đã hoàn thành*
Exemption application form and course outline(s)* of the prior course(s) completed for which exemption is sought, together with a notarised
English translation
*Bản mô tả môn học cần liệt kê rõ nội dung khóa học, mục đích đạt được sau khóa học, cách thức đánh giá chất lượng học tập và cấu trúc tính điểm. Đơn xin miễn giảm
môn học sẽ được xét duyệt sau khi bạn hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam
*Course outlines must show content, learning outcomes and assessment requirements, and provide an explanation of the grading structure used. Your exemption
application will be processed after your enrolment at RMIT Vietnam

Giấy khai sinh của anh, chị, em ruột và bản thân sinh viên (hoặc bản sao có công chứng) để đăng ký chương trình giảm học phí (nộp trước kỳ
nhập học đầu tiên)
Your birth certiﬁcate and your sibling’s birth ceriﬁcate (or certiﬁed copies of both) if you are applying for the sibling discount offer
(submit before the ﬁrst semester starts)
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Thông tin sinh viên
Student information
Họ và tên/Full name
ĐTDĐ/Mobile phone
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Quan tâm của phụ huynh và học sinh
Interests of parents and student
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Hành trình tại RMIT
Journey at RMIT

Ngày sinh/Date of birth

Chương trình học/Program of study

Cơ hội học tập quốc tế/International study opportunity
Tại RMIT Việt Nam/At RMIT Vietnam

Trao đổi/Exchange

Chuyển tiếp/Transfer

Việc làm/Work

Học phí/Tuition fee
Tiếng Anh cho Đại học/English for University

Đại học/Bachelor

Thông tin khác/Other information
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Điều kiện tuyển sinh
Eligibility
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Các bước tiếp theo
Next steps
Nộp hồ sơ trước ngày
Application deadline
Phí giữ chỗ
Deposit fee
Ngày khai giảng
Commencement date
Tiếng Anh cho Đại học
English for University
Đại học/Bachelor

