SUPPORTING DOCUMENTS
POSTGRADUATE PROGRAMS
1

Compulsory
Phần bắt buộc
A certified copy of your diploma or bachelor’s degree certificate with a notarised English translation
Một bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp 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 thực bảng điểm Cao đẳng hoặc Đại học
A copy of your English language certificate (IELTS / TOEFL / PTE) with validity of two years
Một bản sao chứng chỉ Anh ngữ (IELTS / TOEFL / PTE) có thời hạn trong vòng hai năm
Two photographs (3x4cm) taken within the last six months
Hai tấm hình (3x4cm) chụp trong sáu tháng gần nhất
Receipt of 2,000,000 VND application fee
Hóa đơn lệ phí xét hồ sơ 2,000,000 đồng (đóng tại quầy thu ngân RMIT hoặc chuyển khoản)
A copy of your passport (and visa if applicable)
Một bản sao Chứng minh nhân dân
Application form
Đơn đăng ký nhập học
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Supporting documents (if applicable)
Các hồ sơ hỗ trợ (nếu có)
CV
Recommendation letter(s)
Thư giới thiệu
Personal statement
Thư bày tỏ nguyện vọng
A copy of your Health Insurance Certificate (if any) (submit before the first semester starts)
Bản sao Bảo hiểm Y tế (nếu có) (nộp trước kỳ nhập học đầu tiên)
Work permit/temporary residence card/category visa B/visa exemption (for international students)
Giấy phép lao động/Thẻ tạm trú/Visa loại B/Miễn thị thực (cho sinh viên quốc tế)
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Other application forms (if applicable)
Các đơn đăng ký khác (nếu có)
Fixed fee application form* (submit before the first semester starts)
*A fixed-fee program cannot apply simultaneously with scholarship
Đơn xin tham gia chương trình học phí cố định* (nộp trước kỳ nhập học đầu tiên)
*Chương trình học phí cố đinh không áp dụng cùng lúc với chương trình học bổng
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)
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)
Exemption application form and course outline(s)* of the prior course(s) completed for which exemption is sought, together with a notarised
English translation
*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

Đơn xin miễn giảm môn học và bản mô tả (các) môn học đã hoàn thành*
*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

Single course/non-award program application form
Đơn xin học chương trình học ngắn hạn không cấp bằng

RMIT University Vietnam
Saigon South Campus

702 Nguyen Van Linh Street,
Tan Phong Ward, District 7, HCMC
(84) 28 3776 1369
enquiries@rmit.edu.vn

Hanoi City Campus

Handi Resco Building, 521 Kim Ma Street,
Ba Dinh District, Hanoi
(84) 24 3726 1460
hanoi.enquiries@rmit.edu.vn
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Applicant information
Full name
Mobile phone
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English preparation
Placement test

IELTS
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Application deadline
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Commencement date
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Tuition fee

Date of birth

