Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
T: 024.3754.9556 • E: cie@vnu.edu.vn
W: fle.ulis.vnu.edu.vn

Đ ƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN “CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI”
DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY – LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1. Thông tin sinh viên hiện tại
Họ và tên: ............................................................................................................................................................................ Giới tính:

Nam

Nữ

Ngày sinh: .........................................................................................................................................................................................................................................
Số GCMND: .....................................................................................................................................................................................................................................
Ngày cấp: ............... / ............... / ................ Nơi cấp: .............................................................................................................................................................
Ngành: .......................................................................................................................................................... Lớp: .........................................................................
Mã số sinh viên: ..........................................................................................................................................................................................................................
Di động: ............................................................................ Email: ...............................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................................................................................................
◻◻ Tôi xác nhận rằng tôi đồng ý hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên có tên ở mục 2 trong
học tập và đời sống trong thời gian học tập đại học từ năm học ................................. cho đến
năm học .................................

2. Thông tin sinh viên tương lai
Họ và tên: ............................................................................................................................................................................ Giới tính:

Nam

Nữ

Ngày sinh: .........................................................................................................................................................................................................................................
Số GCMND: .....................................................................................................................................................................................................................................
Ngày cấp: ............... / ............... / ................ Nơi cấp: .............................................................................................................................................................
Ngành: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Mã số sinh viên: ..........................................................................................................................................................................................................................
Di động: ............................................................................ Email: ...............................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................................................................................................
◻◻ Tôi xác nhận rằng tôi đồng ý sẽ phối hợp với anh/chị sinh viên có tên ở mục 1 để thực hiện
các nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên từ năm học .............................. cho đến năm học ..............................

Sinh viên xác nhận, ký và ghi rõ họ tên
Sinh viên hiện tại

Sinh viên tương lai

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

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

Ngày, tháng, năm:

Ngày, tháng, năm: ................... / ................... / ....................

/

/

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

Lưu ý
Chỉ tiêu “Chắp cánh tương lai” dành cho đôi bạn cùng tiến:
•

Trị giá: 10% học phí một năm học

•

Số lượng: 05 đôi bạn cùng tiến

•

Đối tượng xét: Sinh viên đăng ký tham gia chương trình «Chắp cánh tương lai» và có điểm TBC cả
năm học kế tiếp đạt từ 3.2/4.0 trở lên (đối với ngành Kinh tế - Tài chính) hoặc từ 14.0/20.0 (đối với
ngành Kinh tế - Quản lý)

