Chi phí sinh viên trúng tuyển cần chuẩn bị

- Với chương trình này, sinh viên sẽ cần tự chịu chi phí vé máy bay đi và về
(giá kham khảo chiều máy bay đi Hanoi - Olbia tầm 500 EUR, chiều về thì
phụ thuộc tình hình dịch bệnh. Nếu khi sinh viên kết thúc thực tập, chuyến
bay thương mại được phép hoạt động trở lại thì sinh viên mua vé máy bay về
bình thường, giá khoảng 600 - 700 EUR (Dự kiến là sẽ theo phương án này
vì Nhà nước đã có chủ trương mở lại đường bay thương mại). Tất nhiên mua
2 chiều thì rẻ hơn, tầm 1000 EUR cả hai chiều đi và về
- Trường hợp sinh viên vẫn phải về theo chuyến bay cứu trợ của Nhà nước Việt
Nam thì giá vé do ĐSQ Việt Nam tại Ý thông báo, thường dao động khoảng
1200-1300 Euro, có thể nhiều hoặc ít hơn tùy tình hình thực tiễn.
- Phí visa nộp ĐSQ Italia (theo quy định của ĐSQ, hiện nay là 1,4 triệu);
- Bảo hiểm du lịch để xin visa (khoảng 600 nghìn – vài triệu tùy hãng tùy loại);
- Lệ phí quản lý hành chính 6 triệu và Học phí khóa tiếng Ý 200 tiết online để
phục vụ cho việc thực tập bên Ý 12 triệu nộp tại Trường Đại học Hà Nội;
- Thẻ tạm trú và bảo hiểm ở Ý (khoảng 100 Euro);
- Và các chi phí khác như đi chơi, mua sắm.... theo nhu cầu cá nhân thì do các
em sinh viên chi trả. Tuy nhiên, Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát
triển hợp tác của Trường Đại học Hà Nội (ItaCentro HANU) sẽ hướng dẫn
các em cách thức chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất, vì thực tiễn ăn ở các em đã
được miễn phí rồi (ăn gồm 3 bữa), ngoài ra còn được hưởng thêm 600
Euro/tháng. Mọi thông tin liên quan đến thủ tục xin visa, mã số thuế, thẻ tạm
trú, kỹ năng sống, đời sống ở Ý thì Trung tâm cũng sẽ hướng dẫn các em sinh
viên đầy đủ trước khi đi.

Lưu ý: Các em sinh viên có hộ khẩu ở các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng,

Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà
Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Dương, TP Hồ Chí
Minh, Long An thì sẽ cần chủ động xin visa tại Lãnh sự quán Italia tại Thành phố
Hồ Chí Minh (Trung tâm Italia Trường Đại học Hà Nội ITACENTRO HANU sẽ hỗ
trợ hướng dẫn thông tin hồ sơ cần chuẩn bị).
Với các em sinh viên có hộ khẩu hoặc tạm trú ở các tỉnh, thành phố còn lại thì
ITACENTRO HANU ngoài việc hỗ trợ hướng dẫn thông tin hồ sơ thì còn có thể giúp
hỗ trợ mang hồ sơ vào ĐSQ Italia tại Hà Nội xin visa (nếu các trường có nguyện
vọng)
LINK hình ảnh về bản đồ liên hệ ĐSQ cho các trường tham khảo
https://ambhanoi.esteri.it/resource/2014/12/84714_f_amb61Vietnam_map_con_le
genda.jpg (Màu hồng là liên hệ ĐSQ Italia tại Hà Nội, màu xanh là liên hệ Lãnh sự
quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh)

