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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành tiếng Anh hệ vừa làm vừa học
______________________

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam phối hợp với Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khóa
đào học Đại học hệ vừa làm vừa học văn bằng 2 tiếng Anh (Khóa 2) như sau:
1. TUYỂN SINH
1.Loại hình đào tạo: Cử nhân đại học văn bằng 2, hệ VLVH ngành tiếng Anh
2. Số lượng tuyển sinh: 40-60 học viên/lớp
3. Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh gồm:


Phiếu đăng ký xét tuyển (do Trường Đại học Ngoại ngữ cung cấp)



Phiếu tuyển sinh (do Trường Đại học Ngoại ngữ cung cấp) (Sơ yếu lý lịch
có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư
trú)



Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học



Bản sao có công chứng bảng điểm đại học



Bản sao có công chứng giấy khai sinh



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

Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ (Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia giữ
01 bộ và Học viện Khoa học và Công nghệ giữ 01 bộ)
5. Thời gian và địa điểm nộp nộp hồ sơ:
 Thời gian: Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 24/01/2022
 Địa điểm: tại phòng Đảm bảo chất lượng (P.1508, tầng 15, tòa nhà A2818 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội.
 Người nhận: CV.Lê Minh Ngọc – điện thoại: 096 566 3404
6. Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 02- 03/2022

7. Hình thưc tuyển sinh: Xét tuyển
8. Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 650.000đ/1 thí sinh
II.ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo: Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành tiếng
Anh hiện hành của trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Thời gian đào tạo: 06 học kỳ
3. Thời gian học: Vào thứ 7, Chủ nhật
4. Địa điểm học: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội
5. Kinh phí đào tạo: Do người học tự đóng góp
Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, Trường
Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội thu học phí theo định mức
44.100.000đ (Bốn mươi triệu một trăm ngàn đồng chẵn)/1 học viên/toàn khóa học
(mức trên không bao gồm lệ phí học lại, học cải thiện của học viên nếu học viên
phải học lại, học cải thiện).
Thông tin chi tiết được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa
học và Công nghệ theo địa chỉ: website: http://gust.edu.vn
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo tới NCS, học viên
cao học, các giảng viên của Học viên và các cán bộ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin diện tử của Học viện;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, ĐLCL, Ng.
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