
  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 01 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2019 

 

Trường Đại học Hà Nội thông báo kế hoạch nhập học cho các thí sinh trúng tuyển 

chương trình đào tạo Tiến sĩ năm 2019 như sau: 

 

I. Thời gian, địa điểm nhập học: 

1. Thời gian: Từ ngày ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019  

                     (Sáng: 8:00-11:00; Chiều: 13:30-16:00). 

2. Địa điểm: 

- Nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Quản lý Đào tạo, phòng 118 nhà A. 

- Nộp học phí, lệ phí tại Phòng Tài chính- Kế toán, phòng 106 nhà A. 

- Nhận kế hoạch học tập tại Khoa Sau đại học, phòng 211 nhà C. 

II. Hồ sơ nộp khi nhập học:  

Xuất trình bản gốc bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và bổ sung những 

giầy tờ còn thiếu trong Hồ sơ. 

1. Giấy báo nhập học. (Nhận tại khoa Sau đại học, phòng 211 nhà C). 

2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương. 

3. Bản sao giấy khai sinh. 

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa) 

5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. 

6. Bản sao công chứng Bằng thạc sĩ và bảng điểm. 

7. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. 

8. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; công văn cử 

đi dự tuyển của cơ quan quản lý. 

9. 03 ảnh 3x4. 

III. Học phí:           20.000.000 đồng/học kỳ. 

IV. Khai giảng:  14 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại phòng 102 nhà C.                                      

 


