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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-ĐHHN ngày 06/10/2015) 

 

1. Căn cứ pháp lý 
Tài liệu hướng dẫn trao đổi sinh viên do Trường Đại học Hà Nội biên soạn dựa trên việc 
tham khảo Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (ban hành kèm theo 
Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo). 

2. Cụm từ viết tắt 
HANU Trường Đại học Hà Nội 
BGH Ban Giám hiệu 
P. HTQT Phòng Hợp tác Quốc tế 
P. ĐT Phòng Đào tạo 
P. CTSV Phòng Công tác sinh viên 
P. TC-KT Phòng Tài chính-Kế toán 
SV Sinh viên 
LHS Lưu học sinh 
KTX Ký túc xá 

3. Giải thích từ ngữ 
- SV trao đổi: là sinh viên chính quy của Trường Đại học Hà Nội, thuộc diện được cử 

đi học trao đổi tại một trường đối tác của HANU tại nước ngoài. 

- LHS trao đổi: là sinh viên chính quy nước ngoài, do Trường đối tác nước ngoài gửi 
tới HANU học tập theo thời gian trao đổi đã nhất trí tại Thỏa thuận giữa hai Nhà 
trường. 

- Thời gian trao đổi: là thời gian SV HANU hoặc LHS trao đổi học tập tại Trường 
tiếp nhận căn cứ theo Thỏa thuận trao đổi giữa hai Nhà trường. 

- Trao đổi tự phí: là khi SV HANU được miễn tiền học phí tại Trường tiếp nhận (vẫn 
thực hiện nghĩa vụ học phí với HANU cho (các) học kỳ trao đổi), các khoản chi phí 
khác (ăn, ở, đi lại, giáo trình, visa, bảo hiểm…) do sinh viên tự phí – trừ trường hợp 
sinh viên được hưởng thêm hỗ trợ từ Trường tiếp nhận căn cứ theo Thỏa thuận giữa 
hai Nhà trường. 

- Trao đổi học bổng: là khi sinh viên được miễn tiền học phí tại Trường tiếp nhận, 
hưởng một khoản tiền học bổng hàng tháng, và các hỗ trợ khác liên quan theo Thỏa 
thuận được ký giữa hai Nhà trường, hoặc theo diện Học bổng của Chính phủ hay Tổ 
chức nào đó. 

- Thông báo Chương trình trao đổi: là văn bản thông tin chính thức về một chương 
trình trao đổi bất kỳ (gồm: chuyên ngành, thời gian, số lượng và đối tượng SV được 
trao đổi, hình thức (trao đổi tự phí hoặc học bổng), quyền lợi của SV đi học trao đổi, 
tiêu chí xét chọn, kế hoạch thực hiện xét chọn, mức phí quản lý hành chính, và hỗ trợ 
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thủ tục visa, v..v.. Văn bản do BGH HANU ký ban hành, P. HTQT trực tiếp xử lý 
thông tin và các quy trình liên quan theo nội dung của văn bản này (tham khảo Phụ 
lục 4 của Tài liệu này). 

- Tờ trình cử sinh viên đi học trao đổi: là văn bản của Khoa (tham khảo chi tiết tại 
Phụ lục 5 của Tài liệu này) gửi BGH, P. HTQT, P. ĐT, P. CTSV, và P. TC-KT cử 
sinh viên đi học trao đổi theo Thông báo Chương trình trao đổi. Tờ trình gửi kèm 
Danh sách và Đơn đăng ký học trao đổi (như mẫu tại Phụ lục 7). 

Lưu ý: Bản Danh sách sinh viên đăng ký đi học trao đổi gửi kèm Tờ trình phải có chữ ký 
xác nhận của: 

• Khoa: xác nhận nội dung của Danh sách 
• P. ĐT: xác nhận điểm TB của SV 
• P. CTSV: xác nhận kết quả rèn luyện của SV 
• P. TC-KT: xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ học phí của SV. 

- Họp Hội đồng xét chọn SV đi học trao đổi: là cuộc họp xét chọn danh sách sinh 
viên trao đổi chính thức do thầy/cô Phó Hiệu trưởng (phụ trách Đào tạo của HANU) 
chủ trì, các Phòng, Khoa liên quan tham gia họp. 

Thành phần Hội đồng xét chọn gồm đại diện: 

+ Ban Giám hiệu; 
+ Phòng Đào tạo; 
+ Phòng Hợp tác Quốc tế; 
+ Phòng Công tác Sinh viên;  
+ Khoa cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi; và 
+ Thư ký cuộc họp (Chuyên viên P. HTQT). 

- Tiêu chí xét chọn sinh viên đi trao đổi: là yêu cầu về năng lực học tập, kết quả rèn 
luyện, và sự tham gia - đóng góp cho phong trào của SV đối với Nhà trường khi được 
Hội đồng Nhà trường xét chọn cử đi trao đổi. Ngoài ra, Hội đồng xét chọn dựa vào 
yêu cầu của Trường tiếp nhận để chọn và cử sinh viên ưu tú nhất tham gia chương 
trình trao đổi. 

- Đối tượng ưu tiên: SV đạt kết quả học tập tốt, cũng như tích cực tham gia và có 
nhiều đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và/hoặc công tác Đoàn, Hội của Nhà 
trường sẽ được Hội đồng xét chọn ưu tiên đề cử vào danh sách trao đổi chính thức 
hoặc dự bị. 

- Biên bản họp cử SV đi học trao đổi: sau khi đã thảo luận theo tiêu chí của Thông 
báo và cân nhắc về mức độ ưu tiên, Hội đồng xét chọn nhất trí danh sách SV trao đổi 
chính thức và dự bị của một chương trình trao đổi cụ thể. 

- Phí quản lý hành chính: là khoản tiền mà SV được cử đi học trao đổi có nghĩa vụ 
đóng góp cho Nhà trường trước khi rời Việt Nam đi học trao đổi (căn cứ theo Quy 
định mức phí trao đổi của Trường Đại học Hà Nội); số tiền cụ thể được quy định 
trong bản Thông báo Chương trình trao đổi. 



3 
 

Lưu ý: ngoài khoản phí quản lý hành chính, SV được cử đi học trao đổi có trách 
nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí cho Nhà trường trong thời gian tham gia chương 
trình trao đổi. Do đó, Nhà trường căn cứ vào học kỳ/thời gian trao đổi của SV để yêu 
cầu nghĩa vụ học phí đầy đủ và phù hợp.  

- Quyết định cử sinh viên đi học trao đổi: là Quyết định của Trường Đại học Hà Nội 
chính thức cử sinh viên của Nhà trường tới một Trường đối tác ngoài Việt Nam học 
trao đổi theo chuyên ngành và thời gian cụ thể nêu trong Quyết định đó. 

Lưu ý: Quyết định chỉ được ban hành sau khi sinh viên đã hoàn thành đầy đủ: 
(1) Phí quản lý hành chính; và 
(2) Học phí cho (các) học kỳ trao đổi. 

- Quyết định tiếp nhận LHS trao đổi: là Quyết định của Trường Đại học Hà Nội 
chính thức tiếp nhận LHS của một Trường đối tác nước ngoài tới HANU học trao đổi 
theo chuyên ngành và thời gian cụ thể nêu trong Quyết định đó. 

Lưu ý: Quyết định này chỉ được ban hành sau khi LHS đã: 
(1) Nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của HANU (theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 – Mẫu 

1.1); 
(2) Được HANU làm thủ tục xin visa DH trong thời gian học trao đổi (thời gian và 

chuyên ngành học trao đổi do Trường gửi xác nhận). 

4. Chức năng của các đơn vị 
- BGH: Quyết định về chủ trương, chính sách đối với các Chương trình trao đổi; ký 

Thông báo Chương trình trao đổi; chủ trì cuộc họp xét chọn sinh viên đi trao đổi; ký 
Quyết định tiếp nhận LHS trao đổi học tập tại HANU… 

- Phòng Hợp tác Quốc tế: là đầu mối điều phối các chương trình liên quan; chịu trách 
nhiệm tư vấn, gửi và nhận thông tin liên quan đến các chương trình trao đổi với các 
Trường đối tác; tiếp nhận và gửi hồ sơ trao đổi, giúp SV HANU và LHS trao đổi 
nhận Quyết định cử đi hoặc tiếp nhận học trao đổi thành công. 

- Phòng Đào tạo: chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và soạn và trình BGH ra Quyết định 
cử SV HANU đi học trao đổi tại Trường đối tác hoặc tiếp nhận LHS trao đổi tới 
HANU học tập (tham khảo chi tiết tại Phụ lục 3 và Phụ lục 8 của Tài liệu này); hỗ trợ 
thủ tục chuyển điểm và tín chỉ tương đương kết quả học tập tại Trường đối tác cho 
SV HANU đã hoàn thành chương trình trao đổi; xác nhận số tín chỉ, kết quả học tập 
cho LHS đã hoàn thành chương trình trao đổi tại HANU; soạn và trình BGH ra Quyết 
định tiếp nhận SV nhập học tại HANU sau khi trở về từ chương trình trao đổi. 

- Phòng Tài chính - Kế toán: chịu trách nhiệm thu tiền học phí và/hoặc phí hành chính 
của SV được Nhà trường cử đi học trao đổi, thu tiền KTX của LHS trao đổi, và các 
khoản phí khác (nếu có) (căn cứ theo Quy định về các khoản chi phí liên quan của 
Trường Đại học Hà Nội). 

- Phòng Công tác Sinh viên: chịu trách nhiệm xác nhận kết quả rèn luyện của SV đăng 
ký học trao đổi tại bản Danh sách (kèm Tờ trình) do Khoa gửi; phối hợp với P. ĐT và 
P. HTQT giúp sinh viên hoàn tất thủ tục trước khi đi và trở về từ chương trình trao 
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đổi; hỗ trợ làm thẻ SV cho LHS trao đổi và các thủ tục khác có liên quan đến quản lý 
sinh viên. 

- Khoa: chịu trách nhiệm tiếp nhận LHS trao đổi theo đề nghị của P. HTQT; phổ biến 
thông tin của chương trình trao đổi tới đối tượng SV của đơn vị; gửi Tờ trình (kèm 
Danh sách và Đơn đăng ký học trao đổi) tới Phòng HTQT theo thời hạn trong Thông 
báo (tham khảo chi tiết tại Phụ lục 5 của Tài liệu này); hỗ trợ thủ tục chuyển đổi kết 
quả và tín chỉ tương đương đối với các môn học trao đổi của SV HANU tại Trường 
tiếp nhận; cấp Bảng điểm và/hoặc Chứng chỉ (nếu có) cho LHS trao đổi sau khi kết 
thúc và hoàn thành chương trình học trao đổi tại HANU; gửi bảng điểm của LHS tới 
Phòng HTQT để hoàn tất hồ sơ của LHS trao đổi. 

5. Quy trình tiếp nhận LHS trao đổi 
5.1. Trao đổi đối đẳng 

(1) Phòng HTQT gửi thông báo và Tài liệu hướng dẫn thủ tục tiếp nhận LHS trao đổi 
(tham khảo chi tiết tại Phụ lục 1 của Tài liệu này) tới các Trường đối tác và điều phối 
tiếp nhận LHS tới HANU học tập theo diện trao đổi tự phí. 

(2) Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ (như mẫu 1.1 - Phụ lục 1 của Tài liệu này) và xem xét, 
Phòng HTQT ra Thư tiếp nhận và gửi Trường đối tác, xác nhận Trường Đại học Hà 
Nội đồng ý tiếp nhận LHS đó học chuyên ngành trong thời gian cụ thể tại Nhà 
trường. 

Phòng HTQT KHÔNG trực tiếp nhận hồ sơ từ LHS trao đổi. 

(3) Phòng HTQT làm thủ tục xin visa sinh viên (visa DH) cho LHS theo thời gian học 
trao đổi nêu trong Thư tiếp nhận, cũng như tư vấn và hỗ trợ LHS về thông tin KTX, 
đi lại, và các thông tin khác có liên quan. 

Lưu ý: Phòng HTQT không khuyến khích LHS rời Việt Nam trong thời gian học trao 

đổi (thời gian trao đổi tối đa chỉ 01 năm học); do đó, Phòng HTQT chỉ xin visa Một 

lần trong thời gian học trao đổi. Khi visa hết thời hạn, Phòng HTQT không có trách 

nhiệm gia hạn trừ khi có xác nhận của Trường gửi. 

(4) Phòng HTQT gửi thông tin visa tới LHS trao đổi sau khi thủ tục visa đã hoàn tất; gửi 
email thông báo LHS mang tài liệu này tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam 
tại nước sở tại làm thủ tục xin visa DH. 

(5) Phòng HTQT gửi hồ sơ tới Khoa đào tạo yêu cầu tiếp nhận LHS trao đổi theo chuyên 
ngành và thời gian học tập nêu tại Thư tiếp nhận. 

(6) Phòng HTQT gặp trực tiếp LHS trao đổi, phổ biến nội quy và hướng dẫn thủ tục làm 
thẻ sinh viên, thủ tục nhập học, liên hệ Khoa đào tạo để nhận lớp, giáo trình, thời 
khóa biểu... đảm bảo LHS trao đổi được hưởng đầy đủ quyền lợi như SV chính quy 
của HANU; trong trường hợp LHS có nhu cầu trú tại KTX HANU, Phòng HTQT hỗ 
trợ LHS ký hợp đồng và đóng phí tại Phòng TCKT. 
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5.2. Trao đổi không đối đẳng 

(1) Phòng HTQT gửi thông báo và Tài liệu hướng dẫn thủ tục tiếp nhận LHS trao đổi 
(tham khảo chi tiết tại Phụ lục 1 của Tài liệu này) tới các Trường đối tác và điều phối 
tiếp nhận LHS tới HANU học tập theo diện trao đổi tự phí. 

(2) Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ (như mẫu 1.1 - Phụ lục 1 của Tài liệu này) và xem xét, 
Phòng HTQT ra Thư tiếp nhận và gửi Trường đối tác, nêu rõ chuyên ngành, thời gian 
học tập, và khoản học phí của (các) học kỳ trao đổi theo quy định của Nhà trường. 

Phòng HTQT KHÔNG trực tiếp nhận hồ sơ từ LHS trao đổi. 

(3) LHS chuyển khoản học phí, gửi thông tin xác nhận bằng email tới Chuyên viên phụ 
trách chương trình trao đổi. 

(4) Sau khi nhận được Giấy báo có khoản học phí của LHS trao đổi từ Phòng TC-KT, 
phòng HTQT làm thủ tục xin visa sinh viên (visa DH) cho LHS theo thời gian học 
trao đổi nêu trong Thư tiếp nhận, cũng như tư vấn và hỗ trợ LHS về thông tin KTX, 
đi lại, và các thông tin khác có liên quan. 

Lưu ý: Phòng HTQT không khuyến khích LHS rời Việt Nam trong thời gian học trao 

đổi (thời gian trao đổi tối đa chỉ 01 năm học); do đó, Phòng HTQT chỉ xin visa Một 

lần trong thời gian học trao đổi. Khi visa hết thời hạn, Phòng HTQT không có trách 

nhiệm gia hạn trừ khi có xác nhận của Trường gửi. 

(5) Phòng HTQT gửi thông tin visa tới LHS trao đổi sau khi thủ tục visa đã hoàn tất; gửi 
email thông báo LHS mang tài liệu này tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam 
tại nước sở tại làm thủ tục xin visa DH. 

(6) Phòng HTQT gửi hồ sơ tới Khoa đào tạo yêu cầu tiếp nhận LHS trao đổi theo chuyên 
ngành và thời gian học tập nêu tại Thư tiếp nhận. 

(7) Phòng HTQT gặp trực tiếp LHS trao đổi, phổ biến nội quy và hướng dẫn thủ tục làm 
thẻ sinh viên, thủ tục nhập học, liên hệ Khoa đào tạo để nhận lớp, giáo trình, thời 
khóa biểu... đảm bảo LHS trao đổi được hưởng đầy đủ quyền lợi như SV chính quy 
của HANU; trong trường hợp LHS có nhu cầu trú tại KTX HANU, Phòng HTQT hỗ 
trợ LHS ký hợp đồng và đóng phí tại Phòng TCKT. 

6. Quy trình cử sinh viên HANU đi học trao đổi 
(1) Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Hà Nội tiếp nhận thông tin Chương trình 

trao đổi của Trường đối tác; 

(2) Sau khi đã xử lý thông tin, P. HTQT gửi Thông báo (như Mẫu tại Phụ lục 4) chương 
trình trao đổi tới các Khoa liên quan; Khoa căn cứ vào Thông báo để phổ biến thông 
tin tới các đối tượng sinh viên của chương trình; 

(3) Khoa gửi Tờ trình và Danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi (gồm danh sách chính 
thức và dự bị) tới P. HTQT theo thời hạn cụ thể (tham khảo Mẫu Tờ trình tại Phụ lục 
5 của Tài liệu này); 
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(4) P. HTQT lên lịch họp cho Hội đồng xét chọn sinh viên trao đổi; 

(5) P. HTQT ghi Biên bản họp v/v xét chọn sinh viên được cử đi học trao đổi, đồng thời 
gửi thông tin tới các Phòng, Ban, Khoa liên quan để thông báo và phối hợp thực hiện; 

(6) P. HTQT liên hệ với sinh viên có tên trong Danh sách chính thức của Biên bản họp, 
hướng dẫn sinh viên làm thủ tục, thực hiện nghĩa vụ học phí và phí trao đổi (nếu có), 
làm thủ tục xin visa, mua bảo hiểm, v..v..). 

6.1. Diện tự phí 
SV thuộc diện tự phí sẽ thực hiện theo quy trình từ (1) đến (6) ở mục Quy trình cử sinh 
viên HANU đi học trao đổi này. 

6.2. Diện học bổng 
SV thuộc diện học bổng sẽ thực hiện theo quy trình từ (1) đến (5) ở mục Quy trình cử 
sinh viên HANU đi học trao đổi: 

(6) P. HTQT hỗ trợ sinh viên gửi hồ sơ xin học bổng tới Trường Tiếp nhận; 

(7) Sau khi có kết quả học bổng từ Trường Tiếp nhận, P. HTQT thông báo tới sinh viên. 

7.1. Trường hợp sinh viên ĐƯỢC hưởng học bổng: 

P. HTQT liên hệ và hỗ trợ Sinh viên hoàn tất thủ tục xin visa. 

7.2. Trường hợp sinh viên KHÔNG ĐƯỢC hưởng học bổng thì có cơ hội: 

Tham gia chương trình trao đổi với tư cách là sinh viên trao đổi tự phí 

HOẶC 

Không tham gia chương trình trao đổi này. 

Lưu ý:  

- Nếu sinh viên thuộc diện 7.2 – Không tham gia chương trình trao đổi, Phòng 
HTQT không trả lại hồ sơ. 

- Chương trình trao đổi sinh viên chỉ dành cho những sinh viên nào chưa được thụ 
hưởng bất kỳ chương trình học bổng nào trước đó, hoặc chưa có tên trong danh 
sách xét chọn trao đổi đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ. 
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Phụ lục 1 – Tài liệu hướng dẫn thủ tục tiếp nhận LHS trao đổi 
Gồm: 

(1) Thông tin hướng dẫn Chương trình trao đổi (Student Exchange Program 
Information) – Như Mẫu 1.1; 

(2) Khung chương trình đào tạo Ngôn ngữ và Chuyên ngành của các Khoa: FMT, 
FIS, FIT, và ngành Ngôn ngữ - Văn hóa Việt Nam – Như Mẫu 1.2; 

(3) Đơn đăng ký học Chương trình trao đổi (Student Exchange Application Form) – 
Như Mẫu 1.3; 

(4) Quy trình nộp hồ sơ trao đổi 

4.1. LHS đăng ký chương trình / chuyên ngành học tập (sau khi đã tham khảo Mẫu 
1.1 và Mẫu 1.2); gửi hồ sơ đăng ký theo yêu cầu tới P. HTQT (hồ sơ của LHS 
do Đại diện Trường đối tác gửi Trường Đại học Hà Nội); 

4.2. Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, P. HTQT gửi Thư Chấp nhận học trao đổi (như 
Mẫu tại Phụ lục 2) theo chuyên ngành và thời gian LHS đã đăng ký; đồng 
thời, P. HTQT hỗ trợ làm thủ tục xin visa C2 cho LHS; 
Lưu ý: LHS trao đổi chỉ được Trường Đại học Hà Nội xin visa C2 trong thời 
gian của Chương trình trao đổi (trong 01 học kỳ hoặc 01 năm học). Sau khi 
Chương trình trao đổi đã kết thúc, Nhà trường không có trách nhiệm gia hạn 
visa cho LHS vì bất kỳ lý do gì nếu Trường gửi không liên hệ với Trường Đại 
học Hà Nội nêu rõ lý do và đề nghị Nhà trường làm thủ tục gia hạn visa cho 
LHS đó. 

4.3. LHS trao đổi tới Việt Nam theo thị thực được cấp, tới P. HTQT hoàn thiện các 
thủ tục còn lại (nghe hướng dẫn nhập học, hướng dẫn thủ tục làm thẻ sinh 
viên, tham quan Thư viện và các Khu giảng đường, v..v..); 

(5) Thủ tục và hồ sơ xin thị thực cho LHS trao đổi 

5.1. Thủ tục 
Căn cứ vào địa chỉ thường trú của Lưu học sinh trao đổi tại Đơn đăng ký học trao đổi 
và/hoặc quốc gia nhận visa (Như mẫu 1.3) của LHS, P. HTQT xác định và yêu cầu 
địa điểm nhận visa cho LHS đó. Ví dụ, LHS trú tại Tokyo, Nhật Bản sẽ được nhận 
visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; LHS trú tại hoặc gần Osaka, LHS sẽ 
được nhận visa tại Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Trong trường hợp 
LHS mang quốc tịch Đức, có nguyện vọng nhận visa tại London (Vương Quốc Anh), 
LHS sẽ tới nhận visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh. 

Trong trường hợp LHS trú tại địa phương quá xa Đại sứ quán và/hoặc Lãnh sự quán 
Việt Nam tại nước sở tại, LHS có thể xin nhận visa tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Việt 
Nam. 
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Thời gian xin cấp visa: từ 5-6 tuần làm việc. 

5.2. Hồ sơ xin thị thực  
Gồm: 
- Đơn xin cấp thị thực (theo mẫu quy định tại Trang chủ của Đại sứ quán 

\Việt Nam hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại); 
- Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 06 tháng; 
- Thư chấp nhận học trao đổi của Trường Đại học Hà Nội; và 
- Lệ phí visa (theo quy định). 

(6) Hỗ trợ KTX cho LHS trao đổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Hình ảnh KTX Nhà D7) 

Trường Đại học Hà Nội hỗ trợ tư vấn chỗ ở và/hoặc KTX cho LHS trao đổi, giúp LHS sớm 
thích nghi với môi trường học tập tại Việt Nam và HANU. 

Vị trí KTX: nằm trong khuôn viên của Trường Đại học Hà Nội. 

Đây là một vị trí đẹp, cách Hồ Hoàn Kiếm 20 phút xe buýt, cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 45 
phút ô tô. Xung quanh Trường có nhiều khu mua sắm, ngân hàng, dịch vụ ăn uống, v..v.., rất 
tiện lợi cho sinh hoạt của LHS. 
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Ngoài ra, KTX nằm trong khuôn viên của Nhà trường giúp LHS tiết kiệm thời gian đi lại, 
đảm bảo an toàn giao thông, cũng như giúp LHS dễ dàng gặp gỡ, giao lưu, và kết nối với 
hơn 1000 LHS quốc tế đang học tập và trú tại KTX của Nhà trường.  

Tiện nghi của KTX:  

- Diện tích phòng: rất đa dạng, từ 26-45m2; 
- Thiết bị: giường, tủ quần áo, bàn ghế học tập, quạt trần, điều hòa, tủ lạnh mini, toilet, 

phòng tắm, wifi, etc.; 
- Dịch vụ: miễn phí lau dọn KTX hàng ngày và giặt là chăn, ga, gối, đệm hàng tuần; 
- Lựa chọn khu nhà ở: D7, D11A và D11B. 

Mức phí KTX:  

KTX 
(D7, D11A, D11B) 

Giá/SV/tháng 

Tiền Việt Nam Đồng

D7 

Phòng chất lượng 
cao 

3 SV/phòng 2.000.000

5 SV/phòng 1.600.000

Phòng phổ thông 

4 SV/phòng 1.400.000

6 SV/phòng 1.200.000

8 SV/phòng 1.000.000

D11A Phòng đơn hoặc phòng 
đôi 4.200.000

D11B Phòng đơn hoặc phòng 
đôi 5.300.000

- Giá phòng KTX đã bao gồm tiền sử dụng nước (và truyền hình cáp); 
- Tiền sử dụng điện và wifi được thanh toán hàng tháng theo nhu cầu sử dụng thực tế. 
- LHS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu một trong các thiết bị và tiện nghi này bị hư 

hại. 
- LHS có trách nhiệm thông báo ngay với Ban Quản trị KTX nếu thiết bị sử dụng bất kỳ 

bị hỏng hóc. 
- LHS không được phép sử dụng thiết bị nấu ăn trong phòng ở. 

LHS tham khảo thông tin chi tiết về KTX HANU tại bản tài liệu Dormitory Factsheet.doc.
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Mẫu 1.1 – Thông tin hướng dẫn chương trình trao đổi 
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Mẫu 1.2 – Khung chương trình đào tạo 
1.2.1 Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 1 

101 Language practice skills level I 12 

SEMESTER 2 

102 Language practice skills level II 20 

SEMESTER 3 

203 Language practice skills level III 20 

SEMESTER 4 

204 Language practice skills level IV (specialization) 20 

213 Language Comparison and Contrast 2 

SEMESTER 5 

311 Theory of Interpreting and Translation 2 

305 Phonetics 3 

306 Lexicology 3 

309 Culture and Civilization 3 

SFL 306 Second Foreign Language I 10 

SEMESTER 6 

312 Interpreting &Translation Practice I 10 

307 Intensive Grammar I 3 

310 Foreign Literature 6 

SFL 306 Second Foreign Language II 10 

SEMESTER 7 

413 Interpreting &Translation Practice II 10 

408 Intensive Grammar II 3 
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Subject Code Subject Name Credits 

415 Project 5 

416 Supplementary Course 5 

SEMESTER 8 

414 Interpreting &Translation Practice III 10 

417 Interpreting and Translation Project 2 

418 Graduate Thesis 14 
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1.2.2 Khung chương trình đào tạo ngành QTKD-DL 

1.2.2.1 Ngành Quản trị Kinh doanh 

Subject code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

MAT 201 Calculus 5 

ECO 201 Microeconomics 5 

MGT 201 Introduction to Management 5 

ACC 201 Principles of Accounting 5 

SEMESTER 5 

MAT 204 Probabilityand Statistics 5 

ECO 202 Macroeconomics 5 

MKT 201 Principles of Marketing 5 

ECO 203 Econometrics 5 

SEMESTER 6 

MGT 301 Human Resource Management 5 

FIN 304 Corporate Finance 5 

FIN 201 Financial Management 5 

  One Elective Subject 5 

SEMESTER 7 

FIN 305 Financial Modeling 5 

FIN 302 Financial Systems 5 

FIN 303 Financial Statement Analysis 5 

  One Elective Subject 5 

SEMESTER 8 

MGT 401 Strategic Management 5 

FIN 401 Investment & Portfolio Management 5 

  One Elective Subject 5 
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1.2.2.2 Ngành Quản trị Du lịch 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

MGT 201 Introduction to Management 5 

ACC 201 Principles of Accounting 5 

MAT 204 Probability and Statistics 5 

ECO 201 Microeconomics 5 

MAT 201 Calculus 5 

SEMESTER 5 

ECO 202 Macroeconomics 5 

MKT 201 Principles of Marketing 5 

THM 301 Tourism Management 5 

ECO 203 Econometrics 5 

SEMESTER 6 

MGT 301 Human Resource Management 5 

THM 302 Tourism Geography 5 

THM 303 Tourism marketing 5 

THM 304 Travel Management   5 

  One Elective Subject 4 

SEMESTER 7 

MGT 401 Strategic Management 5 

THM 401 Tourism Planning 5 

THM 403 MICE Tourism   5 

  One Elective Subject 5 

SEMESTER 8 

THM 405 Sustainable Tourism 5 

THM 406 Entrepreneurship 5 

  One Elective Subject 4 
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1.2.2.3 Ngành Tài chính – Ngân hàng 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

MAT 201 Calculus 5 

ECO 201 Microeconomics 5 

MGT 201 Introduction to Management 5 

ACC 201 Principles of Accounting 5 

MAT 204 Probability and Statistics 5 

SEMESTER 5 

STA 202 Statistics For Economics 5 

ECO 202 Macroeconomics 5 

FIN 201 Financial Management 5 

ECO 203 Econometrics 5 

SEMESTER 6 

LAW 402 Business Law 5 

FIN 301 Financial & Monetary Theory 5 

FIN 305 Financial Modeling 5 

BNK 301 Bank Management 5 

SEMESTER 7 

FIN 302 Financial Systems 5 

FIN 304 Coporate Finance 5 

BNK Treasury Management 5 

  One Elective Subject 5 

SEMESTER 8 

FIN 303 Financial Statement Analysis 5 

FIN 410 Investment & Portfolio Management 5 

  One Elective Subject 5 

  One Elective Subject 5 
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1.2.2.4 Ngành Kế toán 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

MAT 201 Calculus 5 

ECO 201 Microeconomics 5 

MGT 201 Introduction to Management 5 

ACC 201 Principles of Accounting 5 

MAT 204 Probability and Statistics 5 

SEMESTER 5 

STA 202 Statistics for Economics 5 

ECO 202 Macroeconomics 5 

FIN 201 Financial Management 5 

ECO 203 Econometrics 5 

SEMESTER 6 

MKT 201 Principles of Marketing 5 

FIN 301 Financial & Monetary Theory 5 

ACC 301 Managerial Accounting 5 

ACC 302 Financial Accounting 5 

SEMESTER 7 

FIN 303 Financial Statement Analysis 5 

ACC 402 Auditing 5 

LAW 402 Bisiness Law 5 

  One Elective Subject 5 

SEMESTER 8 

ACC401 Advanced Financial Reporting 5 

ACC403 Taxation 5 

  One Elective Subject 5 

  One Elective Subject 5 
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1.2.3 Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

MAT201 Calculus 5 

MAT207 Algebra 5 

MAT221 Discrete Mathematics 5 

FIT222 Principles of Computing 5 

FIT223 Introduction to Programming 5 

FIT226 Principles of Operating Systems 5 

SEMESTER 5 

MAT204 Probability and Statistics 5 

FIT324 Data Structures and Algorithms 5 

FIT329 System Analysis and Design 5 

FIT325 Principle of Programming Languages 5 

FIT327 Computer Networks 5 

FIT333 Human Computer Interaction 5 

SEMESTER 6 

FIT328 Database Systems 5 

FIT332 Information Systems 5 

FIT334 Network Security 5 

FIT330 Software Engineering 5 

FIT346 Special Subject I 3 

SEMESTER 7 

FIT431 Artificial Intelligence 5 

FIT447 Special Subject II 3 

FIT426 Project Management 5 

FIT445  Java 5 

FIT451 .NET 5 

SEMESTER 8 

FIT437 E-Business 5 

FIT421 Information System Design & Implementaion 5 

FIT425 Advance Web Services 5 
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1.2.4 Khung chương trình đào tạo ngành Quốc tế học 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 4 

FIS  101 Micro  Economics                                         5 

FIS 102 Macro Economics 5 

FIS  107  International Economics                                        5 

FIS 109 Research Methodology 5 

FIS 110 Project Management              5 

SEMESTER 5 

FIS 201 International Law                                 5 

FIS 202 International Relations                            5 

FIS 203 International Bussiness                       5 

FIS 108  Globalization  5 

FIS 208 Development Economics 5 

SEMESTER 6 

FIS 207 Public Finance and Development Policy      5 

FIS 301 International Finance    5 

FIS 209 VN Economic Institutional Reform  4 

FIS 210 Environtment & Climate Change in VN 5 

SEMESTER 7 

FIS 203 VN Foreign Policy  5 

FIS 204 US Foreign Policy                   4 

FIS  205 Human Rights and National Policies        4 

SEMESTER 8 

FIS 304 Gender & Development                            4 

FIS 304 Public Administration  5 

FIS 305 European Security Issues      5 
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1.2.5 Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam 

Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 1 

VNN 106 Vietnamese for pratice I 20 

SEMESTER 2 

VNN 107 Vietnamese for pratice II 20 

VNN 202 Basis informatics 4 

SEMESTER 3 

VNN 208 Vietnamese for pratice III 20 

SFL 101 English I 6 

SEMESTER 4 

VNN 209 Vietnamese for pratice IV 20 

SFL 102 English II  6 

SEMESTER 5 

VNN 311 Vietnamese in Economic – Commercial 8 

VNN 310 Brief Vietnamese History 4 

VNN 415 Verbal Vietnamese etiquettes  4 

VNN 210 Advanced Vietnamese Practice I 5 

VNN 317 Vietnam Geography 4 

SEMESTER 6 

 VNN318 Vietnamese in tourism  8 

 VNN322 Advanced Vietnamese Practice II 5 

 VNN323 Presentation skill 5 

VNN 319 History of Vietnamese Literature 3 

VNN 303 The introduction to linguistics  3 

VNN 212 Vietnamese phonetics and writing  3 
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Subject Code Subject Name Credits 

SEMESTER 7 

VNN 414 Vietnamese grammar  6 

VNN 305 Basis of Vietnamese Culture 5 

VNN 319 Interpretation of Vietnamese Literature 6 

  Vietnamese commercial correspondence  4 

VNN 320 Studies of Hanoi 3 

VNN 413 Vietnamese lexicology  5 

SEMESTER 8 

VNN 414 Vietnamese dielectology (Imcompulsory subject) 4 

VNN 426 Special subject: Press Language 4 

VNN 426 
Specialized subject: Administration travel and 
tourism services 

4 

VNN 426 
Relation between language and specific culture 
(on the case study of some Vietnamese language-
cutural symbols) 

4 

VNN 426 Special subject: Vietnamese Habits and Customs 4 

VNN 426 
Special subject: Types of Vietnamese Traditional 
Art 

4 

VNN 426 Specialized course: Translation in practice 4 
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Mẫu 1.3 – Đơn đăng ký học Chương trình trao đổi 
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Phụ lục 2 – Mẫu thư Chấp nhận LHS học chương trình trao đổi  

Date: 5 December 2013 

To:  WANIART MATTHIEU LUC CHANTAL (Mr) 
Date of birth: 12 March 1991 
Passport: EJ925347 

LETTER OF ACCEPTANCE 

With an aim to attain the reciprocal exchange agreement between Hanoi University and the 
Host Institution, Hanoi University (HANU) is pleased to receive the above students to 
participate in the Exchange Program at its Campus as the hereunder details: 

 Program / Grade: BUSINESS ADMINISTRATION 

 Length of exchange: one semester 

 Starting Date: 10 February 2014. 

 Ending Date: 1 July 2014. 

The students undertake the full-time programs in HANU. You are required: 

a. To attend all regular classes as rules (except holidays). 
b. To attend classes on time. Lateness to class or absenteeism will not be tolerated. 
c. To take any special classes as directed by the principal. 
d. To abide by all the rules and regulations of the University. 

The university must be notified if you are going to arrive after the first day of your program. 
Late arrivals will be asked to participate in special sessions to make up all work missed. 

Please do not hesitate to contact Ms. Do Phuong Linh at linhdp@hanu.edu.vn or on 0084-4-
3854-2329 if you have any problems or questions.  

INTERNATIONAL OFFICE 

 

 

Nguyen Ngoc Tan (Mr) 
Director. 
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Phụ lục 3 – Danh mục hồ sơ Phòng HTQT gửi Phòng Đào tạo để ra Quyết định tiếp 
nhận LHS trao đổi 

(1) Đơn đăng ký học chương trình trao đổi (theo Mẫu 1.3 tại Phụ lục 1); 

(2) Bảng điểm (bằng tiếng Anh) từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại; 

(3) Chứng chỉ IELTS/TOEFL/TOEIC (theo hướng dẫn tại bản Student Exchange 
Program Information – Phụ lục 1); trong trường hợp LHS đăng ký học các môn 
chuyên ngành tại Khoa: FMT, FIS, hoặc FIT mà LHS không có Chứng chỉ như yêu 
cầu, LHS phải có Thư giới thiệu của Trường gửi đảm bảo LHS có đủ năng lực tiếng 
Anh học các môn chuyên ngành. 

(4) Bảo hiểm (có hiệu lực tại Việt Nam trong thời gian học trao đổi); 

(5) Hộ chiếu; 

(6) 04 ảnh 4x6 

LƯU Ý: Tất cả tài liệu trên là bản sao, gửi theo hình thức thư điện tử (e-mail), KHÔNG 
bắt buộc LHS hoặc Trường gửi phải gửi hồ sơ bản gốc 
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Phụ lục 4 – Mẫu Thông báo Chương trình trao đổi 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ………./TB-ĐHHN-HTQT                               Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2015 

THÔNG BÁO 
Về việc xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại 
Trường Đại học Osaka Kyoiku (Nhật Bản) 

Năm học 2015-2016 

 Căn cứ Biên bản ghi nhớ về hợp tác - trao đổi giữa Trường Đại học Osaka Kyoiku 
(Nhật Bản) và Trường Đại học Hà Nội; 
Trường Đại học Hà Nội xét chọn sinh viên đi học tại Trường Đại học Osaka Kyoiku theo 
chương trình trao đổi năm học 2015-2016, nội dung cụ thể như sau: 
1. Chuyên ngành trao đổi: Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản. 
2. Thời gian trao đổi: từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016. 
3. Số lượng: 02 sinh viên chính thức, 01 sinh viên dự bị. 
4. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy năm thứ 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, có khả năng 

chứng minh tài chính tương đương 2 triệu Yên. 
5. Hình thức trao đổi: diện tự phí (được miễn tiền học phí, tự phí ăn, ở, đi lại, bảo hiểm, 

visa…). 
6. Quyền lợi: 

- Sinh viên khi học tập tại Trường Đại học Osaka Kyoiku được miễn tiền học phí trong 
suốt thời gian trao đổi; sinh viên tự đảm bảo các khoản phí bao gồm: ăn, ở, đi lại, bảo 
hiểm, visa, sinh hoạt phí, tài liệu học tập, v..v.. 

- Điểm/kết quả học tập của học kỳ trao đổi của sinh viên tại Trường Đại học Osaka 
Kyoiku được Trường Đại học Hà Nội công nhận, và được sử dụng để chuyển đổi hoặc 
thay thế số môn tương ứng trong chương trình chính quy của Trường Đại học Hà Nội.  

7. Tiêu chí xét chọn sinh viên: 
- Đạt điểm trung bình chung (TBC) từ 7.0 trở lên (chỉ tính điểm thi lần 1); 
- Đạt điểm rèn luyện toàn khóa loại khá trở lên. 
Lưu ý: Điểm TBC và rèn luyện phải là kết quả tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại hoặc 
học kỳ gần nhất. 

8. Đối tượng ưu tiên: 
- Có chứng chỉ, bằng khen, giấy khen, giải thưởng kèm theo; 
- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và/hoặc công 

tác Đoàn, Hội của Nhà trường. 
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9. Kế hoạch và quy trình xét chọn: 
- Từ ngày 01/4-15/5/2015: Khoa tiếng Nhật thông báo chương trình trao đổi tới đối 

tượng sinh viên nêu tại mục 4 của Thông báo này. Tờ trình, Danh sách sinh viên, và 
Đơn đăng ký đi học trao đổi được Khoa tiếng Nhật gửi Phòng Hợp tác Quốc tế trước 
10h00 ngày 18/5/2015. 

- Từ ngày 19-22/5/2015: Hội đồng Nhà trường xét chọn và duyệt danh sách sinh viên 
được chính thức cử đi học trao đổi. 

- Từ ngày 25-29/5/2015: Phòng HTQT liên hệ sinh viên trao đổi chính thức, cung cấp 
mẫu đăng ký học trao đổi và hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục liên quan. 

- Trước ngày 03/6/2015: Gửi hồ sơ sinh viên trao đổi tới Trường tiếp nhận. 
10. Lệ phí và thị thực: 

- Sinh viên được chọn tham gia chương trình trao đổi phải nộp lệ phí theo quy định của 
Trường Đại học Hà Nội để hỗ trợ chương trình trao đổi dành cho sinh viên của Trường 
Đại học Osaka Kyoiku sang học tại Trường Đại học Hà Nội. Số tiền cần nộp: 
25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng). 

- Sinh viên nộp học phí và lệ phí tại Phòng 106 nhà A (Phòng Tài chính - Kế toán, 
Trường Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

- Thời hạn nộp phí: từ ngày 25-29/5/2015. 
- Thị thực: Phòng HTQT sẽ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thị thực trước khi 

sinh viên trao đổi tới Nhật Bản học tập. 

Lưu ý: Sinh viên Khoa tiếng Nhật có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ tất cả thông tin trước khi 
đăng ký tham gia chương trình này. Sinh viên nào có nguyện vọng tham gia phải điền 
Đơn đăng ký học trao đổi (như gửi kèm bản Thông báo này). 

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:   
 - Các Phòng: ĐT, CTSV, TC-KT; 
 - Khoa T. Nhật; 
 - Lưu: VT, HTQT. 
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Phụ lục 5 – Mẫu Tờ trình cử sinh viên đi học trao đổi 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA …………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: ……………………….. Hà Nội, ngày … tháng … năm … 

TỜ TRÌNH 
(V/v: Xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại Trường Đại học ………………………………) 

 Kính gửi: 
- Ban Giám hiệu 
- Phòng Hợp tác Quốc tế 
- Phòng Đào tạo 
- Phòng Công tác Sinh viên 

Theo Thông báo số ……/TB-ĐHHN-HTQT ngày ….. tháng ….. năm ….. của Nhà 

trường, đề nghị xét chọn sinh viên đi trao đổi tại Trường Đại học …………………., Khoa 

………………… đã thông báo rộng rãi tới sinh viên chính quy năm thứ …. và nhận được 

đăng ký từ ….. sinh viên (theo Danh sách gửi kèm). 

Khoa ………………… kính đề nghị Nhà trường xem xét và lựa chọn sinh viên đi 

trao đổi theo các thủ tục, quy chế đã ban hành. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 TRƯỞNG KHOA 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 
- Lưu: VP Khoa ………………………… 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Nếu Danh sách thuộc Tờ trình này gồm 10 sinh viên trở lên, đề nghị Khoa nêu rõ 
thông tin tại Tờ trình này nội dung: 

1. Có bao nhiêu SV đăng ký tham gia chương trình trao đổi; 
2. Có bao nhiêu SV được Khoa chọn và đưa vào Danh sách của Tờ trình; và 
3. Tiêu chí Khoa chọn những SV đó. 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI  
 KHOA  ………………… 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI HỌC TRAO ĐỔI  
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………………….. 

(Kèm theo Tờ trình số …………………………… ngày ….. tháng ….. năm …..) 

STT Họ và tên Giới Ngày sinh Mã SV Số DĐ TBC  RL Ghi chú 

1         

2         

3         

4         

5         

…         
Danh sách gồm … sinh viên.  

 PHÒNG ĐÀO TẠO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN KHOA ………………………………. 
 TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG KHOA 
 (ký xác nhận) (ký xác nhận) (ký xác nhận) (ký xác nhận) 
   
 
 

Lưu ý:  
1. Điểm TBC và rèn luyện phải là kết quả tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại hoặc học kỳ gần nhất; 
2. Mục ghi chú nêu rõ thành tích, bằng khen, giải thưởng, chức danh cán bộ lớp của SV (nếu có); 
3. Khoa ký xác nhận nội dung Danh sách này, Phòng Đào tạo ký xác nhận điểm, Phòng Công tác Sinh viên ký xác nhận kết quả rèn luyện, Phòng Tài chính-Kế toán ký 

xác nhận nghĩa vụ học phí của sinh viên từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại. 
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Phụ lục 6 – Mẫu Biên bản họp xét chọn sinh viên đi học trao đổi 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: ............./BB-ĐHHN-HTQT                               Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2015 

BIÊN BẢN 
Xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại Trường Đại học Osaka Kyoiku (Nhật Bản) 

- Thời gian: từ 10h35-11h05, ngày 26 tháng 3 năm 2015; 

- Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội; 

- Mục đích: Xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại Trường Đại học Osaka Kyoiku (Nhật 

Bản). 

1. Thành phần tham dự 

- Thầy Trần Quang Bình – Phó Hiệu trưởng – Chủ trì 

- Thầy Nguyễn Ngọc Tân – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế 

- Thầy Ngô Xuân Hiếu – Trưởng phòng Công tác Sinh viên 

- Cô Hoàng Liên – Phó Trưởng khoa Tiếng Nhật 

- Cô Nguyễn Ngọc Tú – Chuyên viên Phòng Đào tạo 

- Cô Nguyễn Thanh Huyền – Chuyên viên Hợp tác Quốc tế – Thư ký. 

2. Nội dung làm việc 

- Sau khi nhận được thông tin về chương trình học trao đổi từ Trường ĐH Osaka 

Kyoiku, Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) đã gửi Khoa tiếng Nhật Thông báo số 

307/TB-ĐHHN-HTQT ngày 17/3/2015 v/v xét chọn sinh viên đi học trao đổi tại 

Trường Đại học Osaka Kyoiku. Kết quả: có 19 SV năm thứ 3 Khoa tiếng Nhật đăng ký 

tham gia chương trình. 

- Hội đồng xét chọn sinh viên chính thức căn cứ theo các tiêu chí sau: 

(i) Nội dung Thông báo số 307/TB-ĐHHN-HTQT ngày 17/3/2015; 

(ii) Nội dung Tờ trình số 09-2015/TTr-KN-HTQT ngày 23/3/2015 của Khoa tiếng 

Nhật v/v đề cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Trường ĐH Osaka 

Kyoiku; và 

(iii) Xem xét, đánh giá của Hội đồng Nhà trường về năng lực học tập, ý thức rèn luyện, 

đóng góp tích cực của từng SV đối với các hoạt động ngoại khóa và công tác 

Đoàn, Hội của Nhà trường. Do đó, xét theo danh sách thuộc Tờ trình số 09-
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2015/TTr-KN-HTQT ngày 23/3/2015, SV nào có chứng chỉ N2, đồng thời có 

nhiều thành tích tốt trong học tập và hoạt động/công tác ngoại khóa sẽ được chọn 

vào danh sách chính thức. 

- Danh sách SV được chọn như sau: 

+ Danh sách chính thức: 

STT Họ và tên Giới NS Mã SV TB
C RL Chứng 

chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Thùy 
Dương Nữ 07/5/1994 120706002

6 7.59 Tốt N2 
Giải nhì 

Kitazawa 
Cup 

2 Đỗ Thị Mơ Nữ 21/3/1994 120706008
8 7.52 XS N2 Lớp trưởng 

+ Danh sách dự bị: 

STT Họ và tên Giới NS Mã SV TB
C RL Chứng 

chỉ Ghi chú 

1 Vũ Thị Thu Hải Nữ 09/4/1994 120706003
6 7.63 XS N3 

Phó Chủ 
tịch Hội 

SV, Bí thư 
lớp 

3. Chi phí 

- Hội đồng nhất trí mức phí quản lý hành chính áp dụng cho SV chính thức là 

25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng); 

+ Địa điểm nộp phí: Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng 106, Nhà A, Trường Đại học 

Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

+ Thời gian nộp phí: từ ngày 27-31/3/2015. 

Cuộc họp kết thúc vào 11h05 cùng ngày. Các thành phần tham dự đều nhất trí với nội 

dung của cuộc họp. 

  THƯ KÝ CHỦ TRÌ 
 Nơi nhận: CHUYÊN VIÊN HTQT PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- BGH;   
- Các Phòng: ĐT, CTSV, TC-KT; 
- Khoa T. Nhật; 
- Lưu: HTQT. 

 

 Nguyễn Thanh Huyền Trần Quang Bình 
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Phụ lục 7 – Mẫu Đơn đăng ký học Chương trình trao đổi 
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Phụ lục 8 – Danh mục hồ sơ Phòng HTQT gửi Phòng Đào tạo để ra Quyết định cử Sinh 
viên đi học trao đổi 

(1) Bản gốc Thông báo Chương trình trao đổi (như mẫu tại Phụ lục 4); 

(2) Bản sao Tờ trình cử sinh viên đi học trao đổi của Khoa, kèm theo Danh sách Sinh 
viên đăng ký đi học trao đổi (như mẫu tại Phụ lục 5); 

(3) Bản gốc Biên bản cuộc họp xét chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi, do Chủ 
tọa Hội đồng xét chọn ký duyệt nội dung và Danh sách Sinh viên chính thức và Sinh 
viên dự bị được cử đi học trao đổi; 

(4) Bản sao Biên lai học phí và/hoặc Biên lai phí quản lý hành chính; 

(5) Thẻ sinh viên. 

Lưu ý: Hồ sơ mục (4) và (5) do Sinh viên trực tiếp nộp tại Phòng Đào tạo sau khi đã 
hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ phí cho Nhà trường. 

Phụ lục 9 – Tiêu chí xét chọn Sinh viên đi học trao đổi Diện tự phí 
(1) Đạt điểm trung bình (từ học kỳ 1 đến học kỳ gần nhất) 7.0 trở lên; 

(2) Đạt điểm rèn luyện loại khá trở lên. 

Đối tượng ưu tiên: 

- Có chứng chỉ, bằng khen, giấy khen, giải thưởng kèm theo; 
- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và/hoặc công 

tác Đoàn, Hội của Nhà trường. 

Lưu ý: Tham khảo chi tiết điểm ưu tiên tại Phụ lục 11 của Tài liệu này. 

Phụ lục 10 – Tiêu chí xét chọn Sinh viên đi học trao đổi Diện học bổng 
(1) Đạt điểm trung bình (từ học kỳ 1 đến học kỳ gần nhất) 7.5 trở lên; 

(2) Đạt điểm rèn luyện loại tốt trở lên. 

Đối tượng ưu tiên: 

- Có chứng chỉ, bằng khen, giấy khen, giải thưởng kèm theo; 
- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và/hoặc công 

tác Đoàn, Hội của Nhà trường. 

Lưu ý: Tham khảo chi tiết điểm ưu tiên tại Phụ lục 11 của Tài liệu này. 
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Phụ lục 11 – Điểm ưu tiên áp dụng xét chọn Sinh viên đi học trao đổi 

Tiêu chí và ý nghĩa Điểm ưu tiên 
1. Điểm Trung bình chung (TBC) 

 

Là kết quả học tập của SV tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại hoặc học 
kỳ gần nhất. 
Lưu ý: Nhà trường chỉ tính điểm thi lần 1. 

Không có 

2. KQ rèn luyện 

 

Là kết quả đánh giá rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân SV nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 
giáo dục phát triển toàn diện; do đó, chỉ SV nào đạt kết quả rèn luyện loại khá trở lên mới 
được Nhà trường xét chọn. 

Xuất sắc (từ 90-100 điểm) 1 
Tốt          (từ 80-89 điểm) 0.8 
Khá         (từ 70-79 điểm) 0.6 

3. Giải thưởng 

 

SV tham gia các cuộc thi do Nhà trường hoặc cơ quan, tổ chức, Đại sứ 
quán... thực hiện; chỉ SV đạt giải nhất, nhì, hoặc ba sẽ được Trường 
Đại học Hà Nội xem xét và cộng thêm điểm ưu tiên. Nếu đạt giải thấp 
hơn hoặc không đạt giải thưởng, Nhà trường sẽ xem xét cộng điểm Hoạt 
động ngoại khóa. 

0.5 

4. Chứng chỉ học tập 

 
Là các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của SV Trường Đại học Hà Nội. 
Lưu ý: điểm thành phần này chỉ được xét khi Trường tiếp nhận không có yêu cầu cụ thể. 
IELTS 5.5 hoặc TOEFL 525 0.3 
IELTSL 6.0 hoặc TOEFL 550 0.4 
IELTS 6.5 hoặc TOEFL 577 trở lên 0.5 
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5 0.1 
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N4 0.2 
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3 0.3 
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2 0.4 
Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 0.5 

5. Hoạt động ngoại khóa 

 

Là các hoạt động, công tác Đoàn, Hội do Nhà trường tổ chức; hoặc các 
hoạt động hỗ trợ thiết thực tại Khoa… Các hoạt động này phải có 
Chứng chỉ do Cơ quan/Tổ chức được công nhận cấp phát, hoặc được 
Ban Chủ nhiệm Khoa xác nhận cho các thành tích/hoạt động của cá 
nhân SV. 

0.5 

6. Cán bộ lớp 
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Tiêu chí và ý nghĩa Điểm ưu tiên 

 

Là điểm ưu tiên dành cho những SV nào là lớp trưởng hoặc bí thư lớp 
và/hoặc bí thư liên chi đoàn hoặc thuộc thành phần Ban Chấp hành 
Đoàn Trường Đại học Hà Nội. 
Lưu ý: Khi đã được cộng điểm ưu tiên này, SV sẽ không được cộng điểm 
ưu tiên Hoạt động ngoại khóa. 

0.5 

Tổng điểm tối đa = 2.5/10 
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Phụ lục 12 – Mẫu thư cử sinh viên đi học trao đổi 
 Hanoi, 6 December 2013 

LETTER OF NOMINATION 

Student Name: Nguyễn Thị Thiên Hương 
Date of Birth: 23 January 1992 
Sex: Female 
Length of Exchange: 1 Semester – Spring Semester 2014 

With an aim to attain the reciprocal exchange agreement between Hanoi University and the 
Host Institution, Hanoi University is pleased to nominate the above student to participate in 
the Exchange Program at Victoria University (VU) for the stated period. The student shall 
return Vietnam at the conclusion of the exchange period.  

The student undertakes the full-time programs in VU, and all approved courses will be 
credited towards the student’s Bachelor Degree in Hanoi University.  

For any further information on the exchange student’s status, please feel free to contact Ms. 
Huyen Nguyen at huyenhtqt@hanu.edu.vn or on 0084-4-3854-2329. 

Sincerely, 

 

 

Mr. Nguyen Ngoc Tan  
Director 
International Office. 
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Phụ lục 13 – Thủ tục chuyển đổi kết quả và tín chỉ tương đương 

Sau khi hoàn thành chương trình học trao đổi tại Trường tiếp nhận và trở lại học tập tại 
Trường Đại học Hà Nội, SV có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển đối kết quả và tín chỉ tương 
đương của các môn học trao đổi, nhờ đó, Trường Đại học Hà Nội công nhận và sử dụng kết 
quả đó để chuyển đổi hoặc thay thế số môn tương ứng trong chương trình chính quy của Nhà 
trường. 

Hồ sơ xin chuyển điểm gồm: 

(1) Đơn xin chuyển điểm (như mẫu 12.1) (do Ban Chủ nhiệm Khoa ký xác nhận); 

(2) Bản dịch chứng thực tiếng Việt bảng điểm; 

(3) Bản sao Quyết định của Trường Đại học Hà Nội cử sinh viên đi học trao đổi tại 
Trường đối tác; 

(4) Đơn xin nhập học sau khi hoàn thành chương trình trao đổi (như mẫu 12.2) (do Ban 
Chủ nhiệm Khoa ký xác nhận). 

Lưu ý:  

- SV có trách nhiệm lưu giữ Quyết định cử đi học trao đổi của Trường Đại học Hà Nội 
để làm thủ tục chuyển điểm sau thời gian trao đổi; 

- SV nhận bản gốc bảng điểm tại Phòng Hợp tác Quốc tế – P. 114, Nhà A sau khi có 
thông báo; 

- SV dịch chứng thực tiếng Việt bảng điểm trước khi làm thủ tục chuyển tương đương 
điểm;  

- SV nộp 04 mục hồ sơ trên tại Phòng Đào tạo – P. 118 Nhà A để làm thủ tục chuyển 
tương đương kết quả học trao đổi. 
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Mẫu 13.1 – Đơn chuyển điểm tương đương   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA ………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2014 

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM 

  Kính gửi: 
- Phòng Đào tạo 
- Khoa ……………… 

Tên em là: ……………………..   Giới tính: ………….. 
Ngày sinh: ……………………..   Nơi sinh: ………….. 
Mã sinh viên: ………………………. 

Theo Quyết định số ………………… ngày …. tháng …. năm ….. của Trường Đại học Hà 
Nội cho phép em đi học trao đổi tại Trường Đại học ………… (quốc gia ………………) 
Chuyên ngành ………………   
Thời gian: từ …… đến ……… 

Em làm đơn này kính mong Phòng và Khoa tạo điều kiện để em được chuyển điểm các môn 
học sau: 

 Môn học trao đổi Số tín chỉ Điểm Môn học  
tương đương 

Điểm 
tương 
đương 

Ví dụ: International Trade 8 25/30 Kinh tế Quốc tế 8.5 
Môn 1      
Môn 2      
Môn 3      
Môn 4      
Môn 5      
Môn 6      
……      

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô. 

PHÒNG ĐÀO TẠO   BCN KHOA ....................         NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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Mẫu 13.2 – Đơn nhập học sau chương trình trao đổi 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA ………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2014 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC 
SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI 

  Kính gửi: 
- Phòng Đào tạo 
- Khoa ……………… 

Tên em là: ……………………..   Giới tính: ………….. 
Ngày sinh: ……………………..   Nơi sinh: ………….. 
Mã sinh viên: ………………………. 

Theo Quyết định số ………………… ngày …. tháng …. năm ….. của Trường Đại học 
Hà Nội cho phép em đi học trao đổi tại Trường Đại học ………… (quốc gia 
………………) 
Chuyên ngành ………………   
Thời gian: từ …… đến ……… 

Nay em đã hoàn thành chương trình học trao đổi trên.  

Vậy em làm đơn này kính mong các thầy, cô của Phòng Đào tạo và Khoa ……………… 
cho phép em được trở lại học tập tại Trường Đại học Hà Nội từ học kỳ ….. năm học 
………. - ……… 

Đồng thời, em rất mong Khoa ……………… sắp xếp lớp cho em, để em có thể tiếp tục 
học tập và hoàn thành chương trình đào tạo chính quy tại Nhà trường. 

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô. 

PHÒNG ĐÀO TẠO   BCN KHOA ....................       NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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