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

  
                                Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 

 HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, NGÔN NGỮ NHẬT, 

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC - THI NGÀY 01 VÀ 02 THÁNG 11 NĂM 2014 

I. Thời gian nhập học:    Từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 12 năm 2014 

II. Địa điểm nhập học: Phòng Đào tạo (Phòng 118, tầng 1, nhà A), Trường ĐH Hà Nội. 

 Học viên học ngành Ngôn ngữ Anh có thể lựa chọn học tại một trong các cơ sở sau: 
   1. Học ban ngày tại khoa Đào tạo tại chức (Phòng 316,  tầng 3, nhà C, Trường ĐH Hà Nội )       
   2. Học buổi tối tại Cơ sở ĐTTC số 1 (Đầu Hội trường lớn, Trường Đại học Hà Nội )      
   3. Học buổi tối tại Cơ sở ĐTTC số 2 (Trường THPT Kim Liên, Ngõ 4C, Đặng Văn Ngữ):  
   4. Học buổi tối tại Cơ sở ĐTTC số 3 (Trường THPT Quang Trung, 178 Đường Láng) 

 Học viên học ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc học tại Trường 
Đại học Hà Nội. 

 Nếu số lượng nhập học tại khoa/ cơ sở không đủ số lượng 01 lớp, Nhà trường sẽ ghép số học viên 
đã nhập học sang khoa/ cơ sở khác. 

III. Hồ sơ nhập học: (Chỉ bổ sung những mục còn thiếu trong hồ sơ đăng ký dự thi/dự tuyển): 
 

1. Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ GD & ĐT có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc 
của địa phương nơi cư trú. 
2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, BTVH, THCN, THN (đối với đối tượng thi tuyển). 
3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập đại học (đối với đối tượng xét 
tuyển).  
4. Bản sao giấy khai sinh. 
5. Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu hưởng điểm ưu tiên). 
6. 02 ảnh 4x6 (ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau của ảnh). 

Ghi chú: 
- Khi đến nhập học cần mang theo bản gốc bằng tốt nghiệp (THPT hoặc đại học) để kiểm tra. 

IV. Nộp học phí:  Tại phòng Tài chính - kế toán, phòng 106, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Hà Nội 
 - Học phí học phần 1: 3.600.000đ   

          - Phí vệ sinh:                     50.000đ 
V. Khai giảng: Ngày 08 tháng 12 năm 2014.                  

Sau khi đã làm thủ tục nhập học tại phòng Đào tạo và nộp học phí tại phòng Tài chính - Kế toán, 
học viên có mặt tại khoa/ cơ sở vào ngày 08 tháng 12 năm 2014 để nhận kế hoạch học tập, cụ thể 
là:  
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Học viên đăng kí học ban ngày tại khoa ĐTTC có mặt tại văn phòng khoa 
tại phòng 316,  tầng 3, nhà C, lúc 8h00, ngày 08/12/2014. 
- Học viên ngành Ngôn ngữ Anh đăng kí học buổi tối tại Cơ sở tại chức số 1, Cơ sở tại chức số 2, 
Cơ sở tại chức số 3 có mặt tại các cơ sở lúc 18h00, ngày 08/12/2014, tại địa chỉ ở Mục II trong  
thông báo này.  
- Các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc: Học viên có mặt tại 
văn phòng khoa này theo địa chỉ ghi trong Phiếu nhập học, vào lúc 8h00, ngày 08/12/2014. 

 
            HIỆU TRƯỞNG  

 
 
 
 
         PGS. TSKH Nguyễn Đình Luận 


