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GIẤY XÁC NHẬN
Việc tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU”
-

Tôi tên là: .................................................................... Ngày sinh:..............................

-

Mã số sinh viên:..........................................................................................................

-

CMND/CCCD: ...........................................................................................................

-

Số điện thoại ...............................................................................................................

Tôi đã đủ điều kiện trúng tuyển và nhập học vào Trường:
-

Ngành: .................................................. Chương trình: ..............................................

Tôi xác nhận đã đọc và tìm hiểu thông tin “Những điều cần biết khi học tại TDTU” trước
khi nhập học tại Trường, cụ thể:
1. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra (Tiếng Anh, Tin học,…) của ngành nhập học;
2. Chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ phần chênh lệch học phí; hỗ trợ chi phí học tập;
và học bổng, khen thưởng sinh viên;
3. Chính sách học phí của Trường;
4. Qui chế đào tạo trình độ đại học;
5. Qui chế công tác sinh viên;
6. Qui chế về dạy và học tại TDTU;
7. Chương trình giáo dục 03 nội dung đạo đức; Bộ qui tắc ứng xử của sinh viên; 05 đặc
điểm nhận diện sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng;
8. Quy định về việc cung cấp thông tin cho phụ huynh.
Đồng ý để Nhà trường gửi thông tin kết quả học tập, rèn luyện, kỷ luật cho phụ huynh thông
qua số điện thoại mà sinh viên cung cấp trên Cổng thông tin sinh viên và chịu trách nhiệm
cung cấp thông tin sinh viên đúng cho Nhà trường. Khi có sự thay đổi thông tin sinh viên, tôi
sẽ chủ động liên hệ Phòng Công tác học sinh – sinh viên để cập nhật.

Xác nhận của phụ huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng
năm 2020
Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

