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Bước 1 Điền Đơn xin nhập học. 

Bước 2 Nộp Lệ phí ghi danh không hoàn trả là 800.000 đồng. 

Cách thức nộp lệ phí ghi danh: 

 Chuyển khoản (đây là cách thuận tiện nhất, xin liên lạc thầy Hoàng Vũ hoặc thầy Phong 

để nhận số tài khoản ngân hàng) 
 Nộp tiền mặt trực tiếp cho thầy Hoàng Vũ hoặc thầy Phong (có lấy biên nhận) 

Bước 3 Nộp 2 Thư giới thiệu: một trong hai phải là từ một Mục sư hay người lãnh đạo thuộc linh, một từ 

một giám sát học tập, nếu có thể. Mẫu đơn có sẵn trên trang ghi danh. 

Người giới thiệu có thể nộp qua email tại admissions@uuc.edu. 

Bước 4 Nộp Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự (bản 

sao công chứng). 

Bước 5 Viết 1 Bài làm chứng/tuyên bố cá nhân ít nhất 500 từ nêu rõ: 

 Đời sống Cơ Đốc (những kinh nghiệm từng trải trong hành trình theo Chúa) 

 Động lực của ứng viên khi ghi danh học tại UUC 

 Kế hoạch của bản thân để hoàn thành chương trình học 

 Suy tư về những gì mà chương trình học sẽ giúp bản thân trong công việc Chúa 

Bước 6 Nộp các giấy tờ sau: 

 Hai tấm hình khổ passport (có thể nộp file kỹ thuật số) 

 Bản sao của Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu 

 Văn bằng cao đẳng/cử nhân/cao học/tiến sĩ (bản sao công chứng) 

Bước 7 Nộp tất cả giấy tờ trên thông qua Hệ thống nhận đơn online hoặc nộp trực tiếp cho các chuyên 

viên tuyển sinh của Viện tại Việt Nam: 

 Thầy Nguyễn Hoàng Vũ:  hoangvu69@yahoo.com;  0913-690-373 
 Thầy Hồ Xuân Phong:  hoxuanphong0620@gmail.com;  0356-898-960 

Bước 8 Nhận xác nhận của Viện về việc hồ sơ đã hoàn tất và sẽ nhận phản hồi của Viện thần học trong 

vòng 2 tuần. 
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