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     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Số:  134  /TB - ĐHNN                             Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2019 

 

     Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Đại 

học Vừa làm vừa học năm 2019: 

I. Loại hình đào tạo: Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học ngành tiếng Anh 

1. Đối tượng:  những người đã tốt nghiệp và có bằng Đại học. 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm 

3. Môn thi: (Ngoại ngữ hệ số 2):  Tiếng Anh + Triết học 

4. Địa điểm học: Giảng đường A2, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

5. Thời gian học 

       + Các lớp buổi tối:  18h00 - 20h45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 

              + Các lớp buổi tối + ban ngày: 18h00 - 20h45 vào 02 buổi tối trong tuần và 13h00 - 

17h30 các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần. 

II. Hồ sơ đăng ký dự thi 

   - Hồ sơ đăng ký phát hành từ ngày 20/05/2019: 20.000đ/1 bộ  

     Liên hệ: Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, phòng 307, tầng 3, nhà A1 và phòng 105, 

nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (trong giờ hành chính, từ chiều thứ Hai đến 

thứ Sáu). Điện thoại: 0243-7549556. 

III. Lệ phí: (Đóng tại Phòng Tài chính P202, 205 tầng 2 Nhà A1 trước khi nộp hồ sơ, không 

hoàn lại lệ phí nếu không thi)  

 - Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 đồng 

 - Lệ phí dự thi:  350.000 đồng  

IV. Thời gian nhận hồ sơ  

   Từ 10/06/2018 đến 16/08/2018  tại Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ,  P307 - Nhà 

A1 (trong giờ hành chính, từ chiều thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).  

V. Thời gian, địa điểm thi  

    1. Thời gian thi:  Ngày  25/08/2018 

    2. Địa điểm thi: Giảng đường A2, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

VI. Thời gian công bố kết quả: Kết quả thi công bố ngày  15/09/2018 tại website của Trường. 

Thí sinh trúng tuyển đem theo giấy tờ tuỳ thân để nhận Giấy báo nhập học tại Khoa Đào tạo 

và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Phòng 307, nhà A1 từ ngày 17/09/2018  đến ngày 21/09/2018 (Trường 

không gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh qua đường bưu điện).  

VII. Học phí: Thu theo thông báo thu học phí của nhà trường cho từng năm học theo khung 

quy định của Nhà nước tại Nghị định số 86/2015. 
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VIII. Lưu ý:  

Những sinh viên đã có Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 3 

(B1 trở lên) của trường ĐHNN - ĐHQGHN hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương 

được xét miễn học phần thực hành tiếng tương đương theo quy định của nhà trường. 

Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH có thể tham gia các chương trình đào tạo Sau đại 

học trong nước. 

Trong quá trình học tại trường, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các chương trình 

giao lưu, học chuyển tiếp tại nước ngoài. 

Chi tiết có thể tham khảo thêm tại website: www.ulis.vnu.edu.vn trang đào tạo mục 

tuyển sinh Vừa làm vừa học. 

 

 

Nơi nhận: 

-   ĐHQGHN (để báo cáo);                                      

-   P.KHTC, P.Quản trị (phối hợp); 

-   Lưu: HCTH, ĐTBD, V10.  

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 (đã ký) 

   

 

         Đỗ Tuấn Minh 

 

http://www.ulis.vnu.edu.vn/

