
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

         KHOA SAU ĐẠI HỌC 
 

CHƯƠNG TRÌNH  

NHẬP HỌC VÀ TUẦN ĐỊNH HƯỚNG  

KHÓA HỌC QH-2017 ĐỢT 1 

 

Thời gian NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM 

Thứ Ba, 

Ngày 

27/06/2017 

8h00 Đón tiếp thí sinh đến nhập học  

Phòng 101A3 

Khoa Sau đại học 

8h30 

Đại diện lãnh đạo Khoa Sau đại học phát biểu 

chúc mừng thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ khóa QH2017 đợt 1 

8h40-11h30 

Thí sinh làm các thủ tục nhập học: Nộp hồ sơ, nộp 

học phí năm thứ nhất, nhận tài liệu hướng dẫn học 

viên, nghiên cứu sinh khóa QH2017 

10h30 - 12h00 

Khoa SĐH phổ biến các nội dung, qui định chung 

về khóa đào tạo cho thí sinh trúng tuyển đào tạo 

tiến sĩ đợt 1 năm 2017 

P.105A3  

Khoa Sau Đại học 

14h00 - 16h30 

Khoa SĐH phổ biến các nội dung, qui định chung 

về khóa đào tạo cho thí sinh trúng tuyển đào tạo 

thạc sĩ đợt 1 năm 2017 

Phòng 101A3 

Khoa Sau đại học 

14h00 - 16h30 

Thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 

2017 của tất cả các chuyên ngành khai báo thông 

tin người học trên Phần mềm quản lý đào tạo SĐH 

Phòng máy tính 

P.710 - Nhà A2 

 

Chiều 

Thứ Tư, 

Ngày 

28/06/2017 

14h00 - 15h15 

Thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 

2017 của tất cả các chuyên ngành khai báo thông 

tin người học trên Phần mềm quản lý đào tạo SĐH 

chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành 

LL&PPGD BM Tiếng Anh (thí sinh từ số 1 đến 

số 17) 

 

 

Phòng máy tính 

P.710 - Nhà A2 

 

 

 

 
15h15 - 16h30 

Thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 

2017 của tất cả các chuyên ngành khai báo thông 

tin người học trên Phần mềm quản lý đào tạo SĐH 

chuyên ngành LL&PPGD BM Tiếng Anh (thí sinh 

từ số 18 trở đi) 

Thứ Năm, 

Ngày 

29/06/2017 

8h30 - 11h30 

Thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ làm 

việc với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền 

thông và học liệu về khai thác và tra cứu tài liệu 

để học tập và nghiên cứu tại trường 

Phòng 101A3 

Khoa Sau đại học 

NCS và HV bắt đầu học từ ngày 01/7/2017 theo thời khóa biểu của Khoa Sau đại học 


