
                        

 

 

CH NG TRÌNH Đ NG HÀNH CÙNG THÍ SINH L P 12 
H ng dẫn làm t t bài thi tiếng Anh kỳ thi THPT qu c gia năm 2018 

T  vấn chọn ngành học phù hợp v i sở thích và năng lực 

Thời gian: 8g30 – 12g00, Ch  nhật, ngày 25/3/2018 

                                               Địa điểm: H i tr ờng l n, Tr ờng Đại học Hà N i 

 

Thời gian N i  dung Ng ời thực hiện 

7g30 - 8g20 Đăng ký thông tin Ban Tổ chức 

8g20-8g30 Văn nghệ chào mừng Đoàn-Hội 

8g30 - 8g35 Giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do 

Thầy Ngô Xuân Hiếu 
Trưởng phòng Công tác học 

sinh, sinh viên & Quan hệ 

Doanh nghiệp 

08g35 - 08g55 

Giới thiệu về các chương trình đào tạo hệ chính quy 
Thầy Phạm Ngọc Thạch  
Phó hiệu trưởng 

Giới thiệu về các chương trình đào tạo quốc tế 
Cô Nguyễn Thị Cúc Ph ng  
Phó hiệu trưởng 

08g55- 09g05 
Giới thiệu về Quy chế và phương pháp tuyển sinh năm 2018 

của Trường Đại học Hà Nội 
Thầy Nguyễn Tiến Dũng 
Q.Trưởng phòng Quản lý Đào tạo 

09g05-09g35 Hỏi-Đáp về thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo MC chương trình 

09g35 - 10g35 
Tư vấn cách làm bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi 

THPT Quốc gia năm 2018 

Thầy Nguyễn Viết Thắng 
Giảng viên Khoa tiếng Anh 

10g35 - 12g00 

Học sinh tuỳ chọn các hoạt động sau: 

1. Tư vấn các chương trình đại học chính quy 

trong nước và quốc tế (tại các bàn tư vấn). 

2. Làm trắc nghiệm thiên hướng nghề nghiệp. 

3. Giao lưu với các CLB sinh viên Hanu. 

4. Hanu tour (tham quan phòng luyện tiếng, 

phòng dịch cabin, thư viện, ký túc xá, giảng 

đường nhà A1). 

5. Chụp ảnh check-in. 

Các khoa đào tạo chính quy 

Các trung tâm, dự án 

Các phòng ban chức năng 

Đoàn-Hội 

Các câu lạc bộ sinh viên 

                                                                                                               

 BAN TỔ CH C 


