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Đại học Quốc gia Hà Nội

CAM KẾT CỦA SINH VIÊN VÀ GIA ĐÌNH
ĐẠI HỌC HỆ 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.
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CAM KẾT CỦA SINH VIÊN
Họ và tên
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Người cam kết
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(Kí và ghi rõ họ tên)

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.

III CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH
Họ và tên
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Ngày cấp
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Ngày

Nơi cấp

Số điện thoại liên hệ

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.
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