Kết quả thi liên thông đợt 1 năm 2016, và thời gian nhập học
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Trường đại học Mỏ - địa chất, thông báo kết quả thi liên thông đợt 1 năm 2016. (Danh
s&aacute;ch chi tiết xem tại đ&acirc;y
)

Thí sinh đến nhận giấy báo nhập học tại phòng 2.03, phòng đào tạo đại học nhà C12 tầng.

(Từ ngày 07/09/206- đến ngày 15/09/206, trừ T7 và CN)

I.Địa điểm và thời gian tập trung nhập học

1- Địa điểm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.

2- Thời gian

- Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2016 làm thủ tục đăng ký nhập học cho những thí sinh
trúng tuyển Liên thông cao đẳng lên đại học.

- Thời gian đón tiếp: Sáng: Từ

Thí sinh trúng tuyển không đến đăng ký nhập học theo quy định thì coi như không có nhu cầu học tập tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.
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II. Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học gồm các giấy tờ sau:

1- Bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm cao đẳng (bản phô tô có công chứng);

2- Học bạ THPT (bản phô tô có công chứng);

3- Giấy khai sinh (bản sao);

4- Giấy báo trúng tuyển;

5- 04 ảnh cỡ 4 ´6;

6- Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

7- Giấy báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu do công an xã (phường) cấp;
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8- Bản khai nhân khẩu do công an xã (phường) cấp;

9- Chứng minh nhân dân (03 bản phô tô);

10- Sổ Đoàn viên có xác nhận chuyển sinh hoạt Đoàn;

11- Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) nơi cư trú cấp (đối với nam), đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ phải có lý lịch quân nhân và xác nhận của đơn vị chủ quản.
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