
Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Quốc gia Hà Nội 
Số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

T: 04.3754.9556 · E: cie@vnu.edu.vn · W: cie-vnu.edu.vn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY - LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Thông tin cá nhân

Họ và tên ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần bắt buộc

 � Đơn đăng ký nhập học điền cẩn thận và kí tên

Lưu ý: Ở Mục 5, “Ngành đăng ký dự tuyển”, nếu thí sinh lựa chọn du học chuyển tiếp tại Hàn Quốc 
/ Đài Loan, chọn mục “Khác” và ghi rõ “Ngôn ngữ Hàn Quốc (chuyển tiếp tại ĐH Kookmin, Seoul)” 
hoặc “Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyển tiếp tại ĐH Chaoyang, Taichung)”

 � Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

 � Bản cam kết có chữ kí của sinh viên và gia đình

 � Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời                 
(lưu ý: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời chỉ có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày cấp)

 � Bản sao chứng thực học bạ lớp 10,11,12

 � Bản sao chứng thực giấy chứng nhận điểm thi đại học

 � Bản sao chứng thực giấy khai sinh

 � 04 ảnh chân dung (4cm x 6 cm) chụp trong 06 tháng gần nhất

 � Hóa đơn lệ phí xét hồ sơ 480.000 đồng (đóng tại TTGDQT hoặc chuyển khoản)

Các hồ sơ khác (nếu có)

 � Bản sao giấy chứng nhận điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN

 � Bản sao giấy chứng nhận điểm thi ĐGNL Ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ

 � Bản sao của chứng chỉ Ngoại ngữ có thời hạn trong vòng 2 năm

 � Bản sao chứng thực Thẻ sinh viên 

 � Bản sao chứng thực Bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học

Đơn đăng ký (nếu có)

 � Đơn đăng ký ký túc xá

Sinh viên xác nhận, ký và ghi rõ họ tên

Họ và tên ...............................................................
Ngày, tháng, năm ..................................................

Chuyên viên tư vấn xác nhận, ký và ghi rõ họ tên

Họ và tên ...............................................................
Ngày, tháng, năm ..................................................



Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Quốc gia Hà Nội 
Số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
T: 04.3754.9556 · E: cie@vnu.edu.vn · W: cie-vnu.edu.vn

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY - LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên ................................................................................................................................................................................................................................. Ngày sinh ............................................................................................ Giới tính � Nam � Nữ 

Số GCMND ..............................................................................................  Ngày cấp .................................................................................. Nơi cấp ....................................................................................................................................................................................................

2. Thông tin liên lạc

2A. CHI TIẾT LIÊN LẠC
Di động .............................................................................................................................. Điện thoại cố định ................................................................................................Email ...........................................................................................................................................

2B. ĐỊA CHỈ GỬI THƯ
Số nhà và tên đường ................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................

Phường/Xã....... ...................................................................................................Quận/Huyện ............................................................................................... Tỉnh/Thành phố ...........................................................................................................................

2C. HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
�   Nếu giống địa chỉ gửi thư thì đánh dấu vào đây và không điền phần này

Số nhà và tên đường ................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................

Phường/Xã....... ...................................................................................................Quận/Huyện ............................................................................................... Tỉnh/Thành phố ...........................................................................................................................

2D. THÔNG TIN NGƯỜI THÂN
Tôi đồng ý để trường ĐH Ngoại ngữ thông báo với người thân dưới đây, trong các trường hợp

�   Trường hợp khẩn cấp                                                                �   Thông báo tình hình học tập

Họ tên người thân .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quan hệ .................................................................................................Di động ....................................................... ............................................................................  Email ..................................................................................... ......................................................................................

Địa chỉ gửi thư ................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Thông tin quá trình học tập
�   Đã tốt nghiệp THPT             Dự thi tuyển sinh đại học năm .................................................... Tổ hợp môn thi .................................................................................................................................... 

Điểm môn 1 ........................................................................ Điểm môn 2 .......................................................................Điểm môn 3 ...................................................................... Tổng điểm ...............................................................................

Điểm thi ĐGNL ĐHQGHN (nếu có) ........................................................................................................Điểm thi ĐGNL Ngoại ngữ (nếu có) .......................................................................................................

Thời gian học chương trình THPT Từ (tháng/năm) .................................................................................................................. Đến (tháng/năm)..........................................................................................................

Tên trường ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tỉnh..........................................................................................................

Điểm trung bình chung các môn lớp 12 ............................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................

�   Đang là sinh viên đại học      Tên trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học .....................................................................................................................................................................................................

Từ (tháng/năm) ....................................................................................................................................................................................... Đến (tháng/năm)................................................................................................................................................................................

�   Đã tốt nghiệp đại học



4. Thông tin về trình độ Ngoại ngữ

Trình độ ngoại ngữ gần đây nhất của bạn

Chứng chỉ ......................................................................................................................................................................................................................................... Ngày thi ........................................................................................................................................................................................

Kết quả .................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................

5. Ngành đăng ký dự tuyển

 � Ngành Kinh tế - Tài chính (Đào tạo bằng tiếng Anh), Trường cấp bằng: Đại học Southern New Hampshire (Mỹ)
Thời gian đào tạo: 4 năm tại Việt Nam hoặc tại Mỹ

 � Ngành Kinh tế - Quản lý (Đào tạo bằng tiếng Pháp), Trường cấp bằng: Đại học Picardie Jules Verne (Pháp)
Thời gian đào tạo: 3 năm tại Việt Nam

 � Khác ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA SINH VIÊN
Snh viên vui lòng đọc và ký xác nhận bên dưới. Hồ sơ sẽ không được xét duyệt nếu thiếu chữ ký và ngày ký.

 � Tôi xác nhận rằng tôi hiểu rõ tất cả các thông tin tôi đã điền trong đơn này và tất cả các thông tin tôi cung cấp là hoàn 
toàn chính xác và được điền đầy đủ. Tôi sẽ thông báo ngay cho Trường ĐHNN nếu tôi có thay đổi thông tin cá nhân.

 � Tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng nếu tôi cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không nộp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình 
xét hồ sơ của tôi thì hồ sơ nhập học hay đăng ký nhập học của tôi sẽ bị hủy bỏ.

 � Tôi xác nhận tôi đã đồng ý cho trường ĐH Ngoại ngữ cung cấp thông tin về quá trình học tập của tôi cho người thân/
người quen liệt kê trong phần Người thân.

Sinh viên xác nhận, ký và ghi rõ họ tên

Họ và tên ................................................................................ ..............................................................................................................

Ngày, tháng, năm ................................................................................ .............................................................................. 

SINH VIÊN KHÔNG ĐIỀN VÀO PHẦN NÀY

Số hồ sơ ..........................................................................................................................................

Ngày nhận hồ sơ .................................................................................................................

Cán bộ nhận hồ sơ (ký và ghi rõ họ tên)

Kết quả xét tuyển hồ sơ

�  Trúng tuyển             �  Trúng tuyển có điều kiện

�  Khác .........................................................................................................................................

Ngày xét duyệt ..................................................................................................................

Hội đồng xét duyệt hồ sơ



Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Quốc gia Hà Nội 
Số 2 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

T: 04.3754.9556 · E: cie@vnu.edu.vn · W: cie-vnu.edu.vn

CAM KẾT CỦA SINH VIÊN VÀ GIA ĐÌNH
Chương trình đào tạo đại học chính quy - liên kết quốc tế

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo Đại học, Sau Đại học, chịu trách nhiệm tổ chức và 
quản lí đào tạo các chương trình hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín của các nước trên thế giới. Sinh viên trúng 
tuyển vào hệ đào tạo này của Trường có nghĩa vụ và quyền lợi như sau:

Điều 1: Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế đào tạo và Nội quy học tập của Trường quy định; đảm bảo đi học đầy 
đủ, đúng giờ, giữ gìn trật tự vệ sinh lớp học. 

Điều 2: Nêu cao ý thức bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật của Trường. Nếu làm hư hỏng, thất thoát 
phải bồi thường.

Điều 3:  Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên và yêu cầu của Trường, của cơ sở 
đào tạo đối tác. Không được gian lận trong học tập, kiểm tra và thi cử dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 4:  Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Trường Đại học Ngoại 
ngữ, không mắc phải các tệ nạn xã hội.

Điều 5: Nộp học phí đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Sinh viên thôi học hoặc bị đình chỉ học tập không được hoàn trả học 
phí đã đóng.

Điều 6: Những sinh viên không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình (điều 1, 2, 3, 4, và 5) tuỳ mức độ vi phạm, phải nhận 
hình thức kỉ luật từ khiển trách tới đình chỉ học tập và không được cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 7: Có trách nhiệm tìm hiểu và nhận thức đầy đủ về hình thức và mô hình đào tạo đã lựa chọn và thực hiện các nghĩa 
vụ theo quy định của chương trình đào tạo đã lựa chọn.

Điều 8:  Sinh viên được tạo mọi điều kiện (theo khả năng hiện có của Trường) để phát huy tối đa tài năng, trí tuệ của mình. 

Điều 9:  Những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học được xem xét cấp học 
bổng của Trường theo quy định.

Điều 10:     Trường Đại học Ngoại ngữ cam kết bảo mật thông tin cá nhân do sinh viên cung cấp.

II. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN
Tên tôi là ................................................................................................................ Ngày sinh ............................................................................................................

Số CMND .......................................................Cấp ngày ...................................................Nơi cấp ......................................................................................

Tôi xin cam đoan tự nguyện tham gia khoá học, chấp hành đầy đủ các quy định trên 
và chấp hành mọi hình thức kỉ luật của Trường và cơ sở đào tạo đối tác nếu vi phạm 
các quy định.

.............................................................., ngày           tháng          năm   

Người cam kết
(Kí và ghi rõ họ tên)

III. CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH
Tên tôi là ................................................................................................................ Ngày sinh ............................................................................................................

Số CMND .......................................................Cấp ngày ...................................................Nơi cấp ......................................................................................

là bố (mẹ) của sinh viên .................................................................................................................................................................................................................... 

Tôi xin cam kết tài trợ kinh phí cho quá trình đào tạo của con tôi và không yêu cầu 
Trường Đại học Ngoại ngữ và cơ sở đào tạo đối tác hoàn trả học phí đã nộp nếu con 
tôi thôi học vì bất cứ nguyên nhân nào.

.............................................................., ngày           tháng          năm   

Người cam kết
(Kí và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÍ LỊCH SINH VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - LKQT

NGÀNH HỌC …………………………………………………………………………………………………………

I. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................…………………………………………………….……

Giới tính ……………………………………………........  Dân tộc ……………………………………………………......................................……….Tôn giáo ……………..................…..………………………………….............…………………………                  

Ngày sinh……………………………………………………………………............................................… Nơi sinh ………………………………………………………………............……………………...............................……………………………………………………

Số CMTND ……………………………………………...................................………………………… Ngày cấp …………………………..................…………........... Nơi cấp …………………………..........…………………….………………… 

Hộ khẩu thường trú ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số điện thoại khi cần liên hệ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................…

Thành phần gia đình            �  Nông dân          �  Công nhân         �  Trí thức    �  Khác……………………….................………                   

Trình độ văn hoá                �  Đã tốt nghiệp THPT                           �  Đã tốt nghiệp Đại học 

Nơi cấp bằng tốt nghiệp …………………………………………………………………………………………….....................................…………… Ngày cấp ………………………………………………………................………………                         

Ngày vào Đoàn TNCS HCM ……………………………..................…………………    Ngày vào Đảng Cộng sản VN …………………...............…......................…………….…                                                         

Quá trình học tập và công tác của bản thân (Ghi rõ ngày tháng năm, làm gì, ở đâu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................……………………………….

Khen thưởng, kỉ luật                                                                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. PHẦN GIA ĐÌNH

Họ và tên Bố ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................……………………… 

Năm sinh …………………………………………………………………..……….....………….… Nghề nghiệp ………………………..……………………………..……………………………..…................................................................………………………... 

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………......................................................................................……………………………………………………………

Họ và tên Mẹ ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................………………….……………… 

Năm sinh …………………………………………………………………..……….....………….… Nghề nghiệp ………………………..…………………………................................................................…..……………………………..…………………………... 

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………......................................................................................……………………………………………………………………………

Anh, chị em ruột, vợ, chồng (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi học tập, công tác của từng người)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................…………….

III. CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có điều gì sai sót, tôi xin chịu 
hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Cơ quan hoặc 
Uỷ ban nhân dân xã/phường nơi cư trú

Ngày          tháng         năm 

Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên)


