PHỤ LỤC 3
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRỰC TUYẾN VÀ NỘP LỆ PHÍ
Trình tự đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 được thực hiện trực tuyến (online) qua các bước gồm: kê khai thông
tin, xác thực thông tin, gửi hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí, cụ thể như sau:
1. Đăng ký dự tuyển online
Truy cập link: sdh.hust.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo 4 bước sau đây:
Bước 1: Nhập các thông tin đăng ký dự thi.
Lưu ý: cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tra cứu thông tin về chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, đối tượng dự tuyển,
đối tượng ưu tiên từ liên kết có sẵn trên trang đăng ký.
Bước 2: Xác thực thông tin, bằng cách gửi thông tin đăng ký.
Ứng viên thực hiện theo hướng dẫn trong email trả lời của Bộ phận tuyển sinh để xác thực thông tin và thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Tải lên các file ảnh hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, bảng điểm ... ở dạng JPG hoặc PDF như trong hướng dẫn ở mục 4 Thông
báo tuyển sinh. Cần lưu ý kích thước các file đảm bảo nhỏ hơn 1MB.
Sau khi gửi ảnh thành công, ứng viên in đơn đăng ký dự thi để biết mã số hồ sơ.
Bước 4: Nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh hoặc chuyển qua đường Bưu điện tới địa chỉ: Phòng Tuyển
sinh - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - Số 1 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội (nếu ứng viên không tải lên đầy đủ các file yêu
cầu trong bước 3).
2. Nộp lệ phí tuyển sinh (sau khi đã đăng ký trực tuyến thành công), sử dụng một trong hai hình thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh (phòng 203B nhà D7 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).
- Chuyển khoản:
Tên tài khoản:
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số tài khoản:
111.000.000.942
Ngân hàng:
Ngân hàng TM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số tiền:
650.000 VND (sáu trăm năm mươi nghìn dồng)
Nội dung:
Họ tên, Mã số hồ sơ
3. Lưu ý: Thường xuyên theo dõi trên trang web tuyển sinh của Trường (http://ts.hust.edu.vn; sdh.hust.edu.vn) để nắm bắt thông
tin và lịch trình đăng ký học tập.

