
Trường Đại học FPT trân trọng thông báo tuyển sinh Hệ đại học chính quy đợt bổ sung năm 2022 như sau: 

I. Lịch trình tuyển sinh đợt bổ sung 

Thời gian: Từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022. 

II. Thủ tục đăng ký 

1. Thí sinh gửi bản chụp/scan các hồ sơ đăng ký bên dưới qua email hoặc website của trường 

• Phiếu đăng ký ĐH FPT (theo mẫu của Trường Đại học FPT); 

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; 

– Học bạ THPT (đủ 3 năm); 

– Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

– Giấy chứng nhận xếp hạng SchoolRank trên trang https://SchoolRank.fpt.edu.vn (áp dụng với thí sinh xét tuyển 
theo xếp hạng SchoolRank 2022); 

• Các giấy tờ chứng nhận điều kiện đăng ký khác (nếu có). 

2. Nộp lệ phí tuyển sinh 

• Lệ phí tuyển sinh: 200,000 VNĐ; 
• Đăng ký chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo quy định. 

III. Nhập học 

1. Thí sinh gửi bản chụp/scan các hồ sơ nhập học bên dưới qua email daihocfpt@fpt.edu.vn hoặc 
website của trường tại https://daihoc.fpt.edu.vn/phieu-nhap-hoc 

1.1. Hồ sơ thông thường 

– Biên lai nộp tiền; 

– Phiếu nhập học (có chữ ký theo mẫu của Trường Đại học FPT); 

– Ảnh 3×4; 

– Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời – Sinh viên cần nộp bổ sung 01 bản sao 
chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt đầu học); 

– Giấy khai sinh. 

1.2. Hồ sơ bổ sung (nếu có) 

• Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương; Chứng 
chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên; hoặc Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II trở lên; 

• Bằng tốt nghiệp ĐH; 
• Bằng tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; 
• Chứng chỉ/Bằng tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE/APTECH ADSE/ARENA ADIM/BTEC HND/FUNiX 

Software Engineering; 



• Giấy chứng nhận sinh viên và Bảng điểm các môn đã học của trường ĐH thuộc Top1000 trong 3 bảng xếp 
hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo; 

• Kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HN/ĐHQG-HCM năm 2022; 
• Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển (có chữ ký theo mẫu của Trường Đại học FPT) (áp dụng đối với thí sinh là 

Thế hệ 1); 
• Giấy tờ chứng minh thành tích khác. 

1.3. Hồ sơ bổ sung (diện học bổng/tín dụng) 

– Đơn đề nghị tham gia chương trình tín dụng có chữ ký xác nhận của phụ huynh (áp dụng đối với diện tín dụng); 

– Thoả thuận tín dụng (áp dụng đối với diện tín dụng); 

– Giấy tờ tài liệu xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình (áp dụng đối với diện tín dụng); 

– Sổ hộ khẩu/Giấy xác nhận cư trú sinh viên và của Người bảo lãnh (nếu Người bảo lãnh không cùng hộ khẩu sinh 
viên) (áp dụng đối với diện tín dụng/Ưu đãi học phí cho thí sinh có anh/chị/em ruột theo học FE); 

– CMND/CCCD của Người bảo lãnh (áp dụng đối với diện tín dụng/Ưu đãi học phí cho thí sinh có anh/chị/em ruột 
theo học FE); 

– CMND/CCCD của anh/chị/em ruột thí sinh theo học FE (áp dụng đối với diện Ưu đãi học phí cho thí sinh có 
anh/chị/em ruột theo học FE); 

– Giấy xác nhận sinh viên của anh/chị/em ruột đang theo học tại các chương trình đào tạo của FE trên toàn quốc 
(áp dụng đối với diện Ưu đãi học phí cho thí sinh có anh/chị/em ruột theo học FE); 

– Giấy tờ xác nhận thành tích (áp dụng đối với diện học bổng). 

2. Thí sinh nộp bản cứng hồ sơ nhập học bên dưới qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp khi đến trường 
nhập học 

– Biên lai nộp tiền: Bản sao; 

– Phiếu nhập học: Bản gốc có chữ ký theo mẫu của Trường Đại học FPT; 

– 01 ảnh 3×4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ra bên ngoài phong bì và đằng sau ảnh) 
hoặc bản scan ảnh 3×4; 

– Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển: Bản gốc có chữ ký theo mẫu của Trường Đại học FPT (áp dụng đối với thí sinh là 
Thế hệ 1); 

– Đơn đề nghị tham gia chương trình tín dụng: Bản gốc có chữ ký xác nhận của phụ huynh (áp dụng đối với diện 
tín dụng); 

– Thỏa thuận tín dụng: Bản gốc (áp dụng đối với diện tín dụng); 

– Giấy xác nhận sinh viên của anh/chị/em ruột đang theo học tại các chương trình đào tạo của FE trên toàn quốc: 
Bản gốc (áp dụng đối với diện Ưu đãi học phí cho thí sinh có anh/chị/em ruột theo học FE); 

– Bản sao công chứng các hồ sơ còn lại tại mục III.1 của thông báo này. 

3. Thời hạn nộp hồ sơ nhập học 

• Thời hạn nộp hồ sơ online: Từ ngày 16/9/2022 đến 30/9/2022; 
• Thời hạn nộp hồ sơ bản cứng: khi đến trường nhập học. 



IV. Nộp học phí 

• Nộp học phí kỳ định hướng và 1 mức Tiếng Anh chuẩn bị (xem chi tiết mức phí tại Quy định tài chính năm 
2022 cho sinh viên các hệ đào tạo Trường ĐH FPT); 

• Nếu thuộc diện được miễn học Tiếng Anh, học phí này sẽ chuyển vào học phí chuyên ngành cho học kỳ 
đầu tiên. Thí sinh nhận học bổng chỉ nộp học phí tương ứng với mức học bổng được cấp; 

• Thời gian nộp học phí: Từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022; 
• Thí sinh nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT theo hình thức chuyển 

khoản. 

V. Chi tiết các khoản học phí thí sinh cần nộp theo nơi đăng ký học 

Đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường thu các khoản học phí (1) + (2) bao gồm: 

• Tại Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh: 

1) Học phí kỳ định hướng: 11,300,000 VNĐ 

2) Học phí 01 mức Tiếng Anh chuẩn bị: 11,300,000 VNĐ/mức 

Tổng cộng (1) + (2): 22,600,000 VNĐ 

• Tại Đà Nẵng/ Quy Nhơn: 

1) Học phí kỳ định hướng: 7,910,000 VNĐ 

2) Học phí 01 mức Tiếng Anh chuẩn bị: 7,910,000 VNĐ/mức 

Tổng cộng (1) + (2): 15,820,000 VNĐ 

• Tại Cần Thơ 

1) Học phí kỳ định hướng: 7,250,000 VNĐ 

2) Học phí 01 mức Tiếng Anh chuẩn bị: 7,250,000 VNĐ/mức 

Tổng cộng (1) + (2): 14,500,000 VNĐ 

Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT 

Tài khoản Hà Nội Tp.HCM Đà Nẵng Cần Thơ Quy Nhơn   

Chủ tài 
khoản 

Trường Đại học 
FPT 

Phân hiệu Trường 
Đại học FPT tại 
thành phố Hồ Chí 
Minh 

Phân hiệu Trường 
Đại học FPT tại 
thành phố Đà Nẵng 

Phân hiệu trường 
Đại học FPT tại 
thành phố Cần Thơ 

Phân hiệu trường 
Đại học FPT tại tỉnh 
Bình Định  

Số tài 
khoản 00006969009 20209090909 03557714901 09098788005 13111113804  

Ngân hàng Ngân hàng 
Thương mại Cổ 

Ngân Hàng Thương 
mại Cổ phần Tiên 

Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Tiên 

Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Tiên 

Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Tiên 

 



Tài khoản Hà Nội Tp.HCM Đà Nẵng Cần Thơ Quy Nhơn   

phần Tiên Phong – 
Chi nhánh Hoàn 
Kiếm 

Phong – Chi Nhánh 
Tp. Hồ Chí Minh 

Phong – Chi nhánh 
Đà Nẵng 

Phong – Chi nhánh 
Cần Thơ 

Phong – Chi nhánh 
Bình Định 

Nội dung 
nộp tiền 

–     Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh: 

<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKTS 2022> 
–     Đối với thí sinh đăng ký nhập học: 
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH 2022> 

VI. Lưu ý 

Các thông tin chi tiết khác xem tại Quy chế Tuyển sinh Hệ đại học chính quy năm 2022 ban hành kèm theo Quyết 
định số 731/QĐ-ĐHFPT ngày 26/08/2022 và Quy định Học bổng – Tín dụng cho sinh viên Hệ đại học chính quy 
được ban hành theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHFPT ngày 23/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT. 

 


