ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN K19 NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
I. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, yêu cầu nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,
Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (có mã vạch) bản gốc về Bộ phận Tuyển sinh
Trường Đại học Khoa học.
II. Các mức tạm thu
1. Thí sinh không thuộc diện chế độ chính sách: 3.500.000 đồng (Học phí: 3.000.000; Thu khác:
500.000).
2. Thí sinh thuộc diện giảm 50% học phí: 2.000.000 đồng (Học phí: 1.500.000; Thu khác: 500.000).
3. Thí sinh thuộc diện giảm 70% học phí: 1.400.000 đồng (Học phí: 900.000; Thu khác: 500.000).
4. Thí sinh thuộc diện miễn 100% học phí: 500.000 đồng (Học phí: 0; Thu khác: 500.000).
* Ghi chú: Thí sinh nộp các khoản tạm thu theo nội dung sau:
- Ngân hàng: Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên;
- Số tài khoản: 8500201003872;
- Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên;
- Nội dung nộp tiền ghi theo cú pháp: Mã sinh viên, họ và tên, K19.
III. Thủ tục nhập học bắt buộc thực hiện
* Bước 1: Truy cập vào trang web: nhaphoc.tnus.edu.vn điền đầy đủ thông tin và đính kèm các
file ảnh của hồ sơ theo hướng dẫn tại trang web từ ngày 9/8/2021.
* Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ sinh viên (bản cứng) và gửi về Trường Đại học Khoa học gồm:
1. Các giấy tờ (bản sao công chứng) có liên quan theo Giấy báo trúng tuyển.
2. Phiếu theo dõi sinh viên K19 (có mẫu tại địa chỉ website: std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-maucthssv).
3. Giấy đề nghị và Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ liên kết sinh viên (gửi cùng Giấy báo
trúng tuyển).
4. Gửi theo địa chỉ: Phòng Công tác học sinh sinh viên - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái
Nguyên - Tổ 4 - Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên; Số điện thoại liên hệ:
0208.3904.319 - 0988.300.806.
IV. Thời gian biểu học trực tuyến
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học (bước 1), thí sinh sẽ được Nhà trường cấp mã sinh viên, tài
khoản email và thời khóa biểu học tập trực tuyến (gửi qua email đã được cấp).
*** Ghi chú:
- Sau ngày 30/8/2021, Nhà trường sẽ cập nhật danh sách thí sinh đã hoàn thiện hồ sơ nhập học
tại website: tnus.edu.vn;
- Thí sinh phải nộp Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm
2021) bản gốc và sổ đoàn viên khi học tập trung tại Trường;
- Hướng dẫn này chỉ được áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

