
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC 

UWE BRISTOL – PHENIKAA CAMPUS 

I. HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM 

1. Một (01) bản sao chứng thực Học bạ 3 năm học THPT (6 kỳ) 

2. Một (01) bản sao chứng thực Kết quả thi Tốt nghiệp THPT QG (hoặc tương đương đối 

với các chương trình quốc tế) thể hiện điểm chi tiết;  

3. Một (01) bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao chứng thực Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

4. Một (01) bản sao chứng thực Giấy khai sinh; 

5. Sổ đoàn viên và/hoặc Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có); 

6. Một (01) bản sao Ủy nhiệm chi hoặc ảnh chụp màn hình lệnh nộp học phí nếu chuyển 

khoản trực tuyến; 

7. Giấy di chuyển nghĩ vụ quân sự (đối với nam công dân dưới 25 tuổi). 

Lưu ý: Hồ sơ nhập học sẽ không hoàn lại   

II. HỌC PHÍ  

Học phí chi tiết được quy định trong Thông báo tuyển sinh. Thí sinh nộp học phí bằng hình 

thức chuyển khoản trực tuyến theo thông tin dưới đây: 

• Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công 

• Người thụ hưởng: Trường đại học Phenikaa 

• Số tài khoản: 1024669999 

• Nội dung chuyển khoản: UWE_Họ và tên_Số CMND 

Đối với thí sinh nhận được học bổng Early Bird khi đóng học phí Năm thứ nhất thí sinh tự 

trừ 10.000.000 VNĐ.  

Đối với các loại học bổng khác bao gồm Chancellor, Dean, và UWE Bristol – Phenikaa 

Campus, thí sinh sẽ đóng toàn bộ học phí sau đó Nhà trường sẽ chuyển lại học bổng tương ứng 

theo từng kỳ đối với mỗi thí sinh.  

III. KÝ TÚC XÁ 

Sinh viên có nhu cầu ở tại Ký túc xá, liên hệ trực tiếp với ThS. Nguyễn Quỳnh Nga tại 

Phòng 513, Tầng 5, Nhà A2, Trường Đại học Phenikaa hoặc qua email: 

nga.nguyenquynh@phenikaa-uni.edu.vn.  
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