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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

Dành cho thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 

Trường Đại học Hoa Sen xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng của 

trường và chào đón bạn gia nhập vào đại gia đình Đại học Hoa Sen. 

Bạn cần đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký nhập học trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký nhập học. 

A. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

1. Bạn truy cập vào website http://htttsv.hoasen.edu.vn và sử dụng username và password ghi trong Giấy 

báo nhập học. 

Tại trang hồ sơ nhập học, có 3 mục bạn cần thực hiện: Dữ liệu sinh viên, Học phí và miễn giảm, 

đăng ký nhập học. Bạn nhập đầy đủ, chính xác các thông tin (không bỏ qua các ô), kiểm tra kỹ các 

thông tin đã nhập trước khi nhấn nút “Hoàn tất đăng ký”. Bạn sẽ không thay đổi được thông tin đã 

nhập sau khi nhấn nút “Hoàn tất đăng ký”. 

Trường hợp, bạn không có điều kiện để điền thông tin online trước, khi đến nộp hồ sơ nhập học bạn sẽ 

được hướng dẫn đăng ký online tại phòng máy của trường. 

2. Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, bạn nhất nút “In Phiếu đăng ký nhập học” để in ra và nộp cùng các 

giấy tờ nhập học khác gồm: 

1) Phiếu đăng ký nhập học (in theo mẫu đã đăng ký từ Hệ thống thông tin sinh viên) và 3 ảnh 3 x 4; 

2) Giấy báo nhập học do trường Đại học Hoa Sen cấp (bản chính). Bạn photo 1 bản để lưu giữ; 

3) Bản sao(*) học bạ các lớp 10, 11, 12; 

4) Bản sao(*) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu tốt nghiệp 2014 thì nộp Giấy chứng 

nhận tạm thời và muộn nhất tháng 9/2015 phải nộp bằng THPT); 

5) Bản sao(*) giấy khai sinh và các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên của bạn (nếu thuộc đối tượng 

ưu tiên trong tuyển sinh); 

6) Bản sao(*) giấy chứng minh nhân dân; 

7) Giấy chứng nhận đăng ký NVQS do Ban chỉ huy (BCH) quân sự cấp quận/huyện cấp và Giấy xác 

nhận đăng ký vắng mặt do BCH quân sự cấp phường/xã nơi cư trú cấp (đối với nam sinh viên); 

8) Học phí (tùy theo ngành – thí sinh xem chi tiết tại http://htttsv.hoasen.edu.vn) và các phí: 

- Đồng phục thể dục: 160.000 đồng/bộ 

- Bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn: 320.000 đồng/SV 

Trường hợp đã đăng ký BHYT và còn hiệu lực sau tháng 10/2014, bạn mang theo bản photo thẻ 

BHYT để nộp cho Trường khi đến làm thủ tục nhập học. Để đăng ký mức phí BHYT diện cận nghèo, 

thí sinh cần nộp giấy chứng nhận có xác thực của địa phương. 
 (*) Mục 3, 4, 5, 6: Bản sao có công chứng hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu, kiểm tra với bản sao.  

4. Bạn cần đích thân đến đăng ký nhập học và lưu ý mặc trang phục lịch sự để chụp ảnh làm thẻ 

sinh viên 

- Thời gian: từ thứ Hai đến thứ Bảy - từ 07g30 đến 11g30 (sáng), từ 13g30 đến 16g30 (chiều). 

Thứ Bảy chỉ làm việc buổi sáng. 

- Địa điểm nộp hồ sơ nhập học: phòng 204, lầu 2, Trường Đại học Hoa Sen 08 Nguyễn Văn 

Tráng, Q.1, TP.HCM từ ngày 15/9/2014 đến 16g30 ngày 20/9/2014  

► Nếu bạn cần hỗ trợ thông tin về nhà trọ, xe buýt bạn đến lầu 2 

► Nếu bạn chưa nhập thông tin đăng ký nhập học online,  bạn đến phòng NZ0203 – lầu 2 (sẽ 

được hướng dẫn để đăng ký) 

► Nếu bạn đã hoàn tất các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu, bạn đến phòng NZ0204 – lầu 2  để 

nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận và chờ kiểm tra, thực hiện các qui trình tiếp theo. 

  

http://htttsv.hoasen.edu.vn/
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5. Sau khi hoàn tất nhập học, nhân viên của trường sẽ gửi lại bạn Phiếu tiếp nhận hồ sơ nhập học. Bạn 

cần đọc kỹ thông tin trên phiếu và thực hiện theo các mốc thời gian. Một số thời gian chính như sau: 

STT Nội dung Địa điểm Thời gian 

1.  
Kiểm tra trình độ ngoại ngữ - 

Dành cho SV trúng tuyển NVBS 

CS 2, CVPM QT, Quận 12, 

TP.HCM 
21/9/2014 

2.  Xem kết quả kiểm tra ngoại ngữ 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 
14g00, 24/9/2014 

3.  

Kiểm tra trình độ ngoại ngữ - 

Dành cho SV trúng tuyển NVBS 

(nhập học sau ngày 20/9) 

CS 2, CVPM QT, Quận 12, 

TP.HCM 
26/9/2014 

4.  Xem kết quả kiểm tra ngoại ngữ 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 
14g00, 29/9/2014 

5.  Xem lịch sinh hoạt đầu khóa 
www.hoasen.edu.vn  

(mục thông báo) 
25/9/2014 

6.  
Tham dự sinh hoạt đầu khóa 

và khám sức khỏe Tân SV Theo lịch sinh hoạt đầu khóa 

từ ngày 

29/9/2014 đến 

ngày 03/10/2014 

7.  Xem thời khóa biểu 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 

16g00, 

03/10/2014 

8.  Bắt đầu học Theo thời khóa biểu 06/10/2014 

9.  
Kiểm tra tin học – đợt 1 CS 2, CVPM QT, Quận 12, 

TP.HCM 
12/10/2014 

10.  Xem kết quả kiểm tra tin học 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 

14g00, 

17/10/2014 

11.  
Kiểm tra tin học – đợt 2 CS 2, CVPM QT, Quận 12, 

TP.HCM 
19/10/2014 

12.  Xem kết quả kiểm tra tin học 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 

14g00, 

27/10/2014 

13.  
Kiểm tra tin học – đợt 3 CS 2, CVPM QT, Quận 12, 

TP.HCM 
26/10/2014 

14.  Xem kết quả kiểm tra tin học 
Hệ thống thông tin sinh viên 

http://htttsv.hoasen.edu.vn 

14g00, 

03/11/2014 

B. CÁC THÔNG TIN CẦN TÌM HIỂU 

1) Tại sao cần đăng ký môn tự chọn và đăng ký như thế nào? 

Trường Đại học Hoa Sen đào tạo theo học chế tín chỉ nên sinh viên học tại trường có quyền lựa 

chọn/đăng ký môn học. Đây là một trong những ưu điểm trong chương trình đào tạo đại học Hoa Sen. 

Trong trong nhóm môn học Kỹ năng và Kiến thức tổng quát của khóa học, bạn sẽ chọn học 2 môn 

tự chọn bắt buộc. Đây là nhóm môn học nhằm phát triển những kỹ năng thiết yếu ứng dụng trong quá 

trình học tập và nghề nghiệp sau này như: kỹ năng tư duy, kỹ năng học tập và kỹ năng giao tiếp... (Bạn 

xem thêm thông tin mô tả tóm tắt từng môn học đính kèm). 

Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 1, bạn sẽ đăng ký 1 môn trong các môn tự chọn được phân theo nhóm 

(chi tiết bên dưới). Nhằm đảm bảo chất lượng học tập, mỗi lớp môn học có giới hạn số lượng sinh viên, bạn 

có thể lựa chọn nhiều ưu tiên để đăng ký (trong trường hợp môn học ưu tiên 1 đủ số lượng, bạn sẽ được 

chuyển sang môn ưu tiếp tiếp theo)  hoặc chỉ một ưu tiên (nếu bạn chỉ chọn được 1 môn trong nhóm môn 

của ngành*) hoặc không chọn môn học trong học kỳ 1 (nếu bạn không muốn học các môn trong nhóm 

môn của ngành *) . Khi bạn hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học, trường sẽ đăng ký 1 môn học cho bạn theo 

thứ tự môn học ưu tiên của bạn lựa chọn và môn học này còn chỗ đăng ký. 

(*) Trường hợp bạn không chọn môn học hoặc môn học hết chỗ đăng ký, bạn sẽ được hoàn học phí 

môn học này để học kỳ sau bạn chọn môn phù hợp và đăng ký học.  

Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất, được sắp xếp lựa chọn môn 

học trong học kỳ 14.2A, các ngành khác được quy định theo các nhóm như sau: 

 Nhóm 1: gồm các ngành 

STT Đại học Bậc học Tên môn học 

1 Quản trị nhân lực 
Đại học 

Kỹ năng giao tiếp 

Triết học trong cuộc sống 2 Ngôn ngữ Anh 

http://htttsv.hoasen.edu.vn/
http://htttsv.hoasen.edu.vn/
http://www.hoasen.edu.vn/
http://htttsv.hoasen.edu.vn/
http://htttsv.hoasen.edu.vn/
http://htttsv.hoasen.edu.vn/
http://htttsv.hoasen.edu.vn/
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STT Đại học Bậc học Tên môn học 

3 Thiết kế thời trang 

4 Quản trị văn phòng 
Cao đẳng 

Kỹ năng giao tiếp 

Triết học trong cuộc sống 5 Tiếng Anh 

 Nhóm 2: gồm các ngành 

STT Đại học Bậc học Tên môn học 

1 Quản trị kinh doanh 

Đại học 

Phương pháp học đại học 

Tâm lý học – Khái niệm và 

ứng dụng 

2 Marketing 

3 Kinh doanh quốc tế 

4 Tài chính – Ngân hàng 

5 Kế toán 

6 Quản trị kinh doanh 

Cao đẳng 

Phương pháp học đại học 

Tâm lý học – Khái niệm và 

ứng dụng 

7 Kinh doanh quốc tế 

8 Kế toán 

 Nhóm 3: gồm các ngành  

Stt Đại học Bậc học Tên môn học 

1 Toán ứng dụng 

Đại học 
Con người và môi trường  

Giới và phát triển tại Việt Nam 

2 Truyền thông và mạng máy tính 

3 Công nghệ kỹ thuật môi trường 

4 Quản lý tài nguyên và môi trường 

5 Quản trị công nghệ truyền thông 

6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7 Quản trị khách sạn 

8 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 

9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Cao đẳng 
Con người và môi trường  

Giới và phát triển tại Việt Nam 

10 Quản trị khách sạn 

11 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 

 Nhóm 4: gồm các ngành  

Stt Đại học Bậc học Tên môn học 

1 Công nghệ thông tin 
Đại học 

Tin học và cộng đồng 

Kỹ năng sử dụng tiếng Việt 2 Hệ thống thông tin quản lý 

2)  Đăng ký học ngoại ngữ 1 như thế nào? Kiểm tra trình độ ra sao? 

3) Trường hợp bạn học ngành Ngôn ngữ Anh, khi xét tốt nghiệp, bạn phải có chứng chỉ Tiếng Anh từ 

TOEIC 800 hoặc IELTS, TOEFL IBT tương đương và chứng chỉ ngoại ngữ 2 – là chứng chỉ quốc tế 

cấp độ A2 của một trong các thứ tiếng : Pháp, Hàn, Nhật, Trung… 

Đối với ngành Tiếng Anh, khi xét tốt nghiệp, bạn phải có chứng chỉ TOEIC 650 hoặc hoặc IELTS, 

TOEFL IBT tương đương. 

Đối với sinh viên các ngành khác, bạn có thể lựa chọn ngoại ngữ 1 là Anh Văn hay Pháp Văn. Bạn cần 

xem chi tiết các thông tin được quy định về việc học ngoại ngữ 1 của trường trong quá trình học.  

2.1.  Nếu bạn chọn ngoại ngữ 1 là Pháp văn (Le français en pratique - FEP) 

Bạn kiểm tra xem mình thuộc đối tượng nào ? Nếu bạn được miễn kiểm tra trình độ hoặc miễn môn 

học, bạn phải mang văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản chính và bản photo) để nộp cùng hồ sơ nhập 

học. 

 Miễn kiểm tra trình độ nếu bạn có: 

 Kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Pháp Văn (khối D3) từ 5 điểm trở lên, hoặc 

 Bằng DELF A1, hoặc 

 Chứng chỉ TCF với điểm từ 150 trở lên.  

 Miễn học môn tiếng Pháp nếu bạn có: 

 Bằng DELF B2 đối với bậc đại học, DELF B1 đối với bậc cao đẳng, hoặc 

 Chứng chỉ TCF 450 điểm trở lên đối với bậc ĐH, 350 điểm trở lên đối với bậc CĐ, hoặc  
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 Bạn đã tốt nghiệp PTTH song ngữ Pháp-Việt. Nhưng để được xét tốt nghiệp bạn phải có văn 

bằng quốc tế theo quy định của chuẩn đầu ra. 

 Kiểm tra trình độ nếu bạn không thuộc diện miễn kiểm tra hoặc miễn học: 

 Bạn sẽ tham dự kỳ kiểm tra trình độ tiếng Pháp đầu vào trước khi nhập học. Nội dung kiểm 

tra gồm những kiến thức chung, các kỹ năng đọc hiểu, viết theo chủ đề. Bạn sẽ làm bài trong 

thời gian 90 phút (trắc nghiệm và viết) và tham gia thi vấn đáp sau đó. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Pháp đầu vào, bạn được xếp vào lớp học tương 

ứng (tối thiểu bạn phải đạt trình độ DELF A1 để theo học học phần đầu tiên của chương trình 

FEP). 

Trường hợp số lượng SV đăng ký học ngoại ngữ 1 là tiếng Pháp ít, bạn sẽ được xếp lịch gặp Chủ 

nhiệm bộ môn tiếng Pháp để được tư vấn. 

2.2.  Nếu bạn chọn ngoại ngữ 1 là Anh văn (English for Global Communication – EGC) 

Bạn kiểm tra xem mình thuộc đối tượng nào? Nếu bạn được miễn kiểm tra trình độ hoặc miễn môn 

học, bạn phải mang chứng chỉ liên quan còn hạn giá trị (bản chính và bản photo) để bổ sung cùng hồ 

sơ nhập học. 

 Miễn kiểm tra xếp lớp nếu bạn có chứng chỉ: 

 IELTS 3.5 hoặc TOEFL iBT 40 hoặc TOEIC 400 trở lên 

 Xét miễn một số tín chỉ thuộc chương trình Anh văn EGC nếu bạn có chứng chỉ: 

 IELTS 4.0 hoặc TOEFL iBT 47 trở lên. 

Các cấp độ Anh văn miễn giảm được xét dựa trên hạn giá trị của chứng chỉ quốc tế so với yêu 

cầu của lộ trình mẫu trong Chương trình đào tạo. Sinh viên xem kết quả xét miễn học trong thông 

báo được cập nhật trên trang htttsv.hoasen.edu.vn theo mốc thời gian được thông tin trong phiếu 

tiếp nhận hồ sơ nhập học. 

 Kiểm tra trình độ nếu bạn không thuộc diện miễn kiểm tra hoặc miễn học: 

Bạn sẽ tham dự kỳ kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào trước khi nhập học. Nội dung kiểm tra 

gồm: các thì trong tiếng Anh, các dạng chia động từ, các dạng cấu trúc câu (WH question, 

Yes/No Question, Tag question, Indirect Question, relative clause, passive voice, ..). Các loại từ 

loại trong tiếng Anh. Bạn sẽ làm bài trong thời gian 100 phút (gồm trắc nghiệm và tự luận). 

Để bắt đầu tham gia chương trình học tiếng Anh EGC (English for Global Communication) bạn 

có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 3.5 /TOEFL iBT 40/ TOEIC 400. Căn cứ vào kết quả thi 

xếp lớp, bạn được xếp vào học ở cấp độ tương đương.  

 Trường hợp sau khi kiểm tra hoặc được miễn kiểm tra, bạn thỏa điều kiện để học các cấp độ 

EGC (từ 1 đến 6), Trường sẽ sắp xếp lớp học Anh văn căn cứ vào kết quả kiểm tra và đăng 

ký của bạn về việc chọn lựa học Anh văn tại trường hoặc tự học bên ngoài trường khi đăng 

ký nhập học(*). Nếu chọn hình thức tự học Anh văn, bạn cần tự lập kế hoạch học tập để đạt 

được trình độ ngoại ngữ theo quy định học ngoại ngữ 1 và chương trình đào tạo. 

(*) Trước khi nộp hồ sơ nhập học, bạn cần liên hệ bàn tư vấn của trung tâm anh ngữ English 

Zone để được hướng dẫn về chương trình học và nộp đăng ký chọn lựa học anh văn tại 

trường hay bên ngoài.  

Trong trường hợp bạn đạt kết quả kiểm tra đầu cấp độ EGC 1, 2 và chọn học Anh văn bên 

ngoài, cuối năm 1 bạn phải đăng ký thi xếp lớp lại, nếu bạn không đạt cấp độ EGC 2 trở lên, 

bạn được yêu cầu đăng ký học tiếng Anh tại trường. Cuối năm 2, SV học bên ngoài cần phải 

nộp chứng chỉ anh văn để miễn các tín chỉ anh văn và có thể đăng ký học các môn chuyên 

ngành. 

 Trường hợp bạn không đạt trình độ tiếng Anh để theo học chương trình EGC, bạn bắt buộc 

học Anh văn tại trường từ cấp độ dự bị (Foundation 1 hoặc 2) liên tục đến hết các cấp độ 

EGC (tùy thuộc vào chương trình đào tạo). (**) 

 Trường hợp bạn thuộc đối tượng dự kiểm tra đầu vào nhưng không tham dự kiểm tra theo 

lịch sắp xếp của trường, bạn được sắp xếp học Anh văn tại trường từ cấp độ dự bị 1 

(Foundation 1) liên tục đến hết cấp độ EGC (tùy thuộc vào chương trình đào tạo) (**).Trường 

không giải quyết kiểm tra lại đối với các trường hợp không dự thi theo lịch. 
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Trường sẽ tổ chức thi lấy chứng chỉ TOEIC (miễn phí lệ phí thi 1 lần dành cho các sinh viên 

học Anh văn liên tục tại trường) cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. 
(**) Khi đó trong HK 14.1A, bạn được giảm học môn tự chọn đã chọn và đọc thêm thông báo 

học phí để biết thông tin mức chênh lệch học phí đã đóng và các môn phải học trong học kỳ 

14.1A.  

 

4) Đăng ký kiểm tra trình độ/ miễn tin học đại cương như thế nào? 

Bạn kiểm tra xem mình thuộc đối tượng nào ? Bạn cần xem thêm cụ thể các thông tin được quy định 

học môn tin học văn phòng của trường trong quá trình học. 

a. Đối tượng 

 Ngành học của bạn thuộc nhóm các ngành bắt buộc đăng ký thi môn Tin học đại cương: 

 Bậc đại học, gồm ngành: Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Toán ứng 

dụng, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý tài nguyên và môi 

trường, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Marketing, Kế toán, Tài 

chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị công nghệ truyền thông, Quản trị Khách sạn, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Anh, 

Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất. 

Bạn phải tham dự kỳ kiểm tra môn Tin học đại cương do trường sắp xếp. Nếu kết quả kiểm tra của 

bạn đạt: 

 Từ 5 điểm trở lên (hệ 10) thì bạn có đủ điều kiện học các môn yêu cầu môn tin học đại 

cương là môn học trước.  

 Dưới 5 điểm (hệ 10) thì bạn phải đăng ký học môn tin học đại cương ngay trong học kỳ đầu 

tiên (song hành với các môn đòi hỏi môn Tin học đại cương là môn trước). Bạn có thể lựa 

chọn việc đăng ký học tin học đại cương tại trường hoặc tự học để tham gia kiểm tra trình độ 

vào học kỳ sau đó.  

 

 Ngành học của bạn thuộc nhóm các ngành có thể chọn đăng ký kiểm tra để được miễn học môn 

Tin học đại cương: 

 Bậc đại học ngành Thiết kế đồ họa.  

 Bậc cao đẳng, gồm ngành : Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kế toán, Quản trị Khách sạn, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị văn phòng, 

Tiếng Anh. 

Nếu kết quả kiểm của bạn đạt từ 7,0 điểm trở lên (hệ 10) sẽ được miễn học môn Tin học đại 

cương, và điểm môn học được ghi là “Miễn” trong bảng điểm. Nếu không đạt, bạn được sắp xếp 

học môn Tin học đại cương trong học kỳ 1 (theo lộ trình đào tạo). 

b. Nội dung và hình thức kiểm tra 

- Nội dung kiểm tra: Microsoft Windows 7/ XP, Internet, Microsoft Word 2010, Microsoft 

Power-point 2010 (Sinh viên xem thêm đề cương môn học để ôn tập) 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và thực hành trên máy tính trong thời gian 90 phút. 

 

 

Chúc các bạn thành công! 


