
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                 

                       Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC 

Đại học hệ VLVH, ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình Văn bằng 2 

  

 Kính mời anh/chị đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ Vừa làm 

vừa học, ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình Văn bằng 2 của Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng thi tổ chức ngày 16/8/2020 tại Trường Đại 

học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đến làm thủ tục nhập học. Hồ sơ gồm: 

 - Giấy báo trúng tuyển và nhập học (nhận vào lúc làm thủ tục nhập học) 

 - Học phí đợt 1 (học kỳ I) năm học 2020-2021: 7.350.000đ/sinh viên  

   (nộp chuyển khoản trước khi nhập học từ ngày 03-05/9/2020 theo hướng dẫn ở phần 

Lưu ý)  

1. Thời gian:  - Ngày 04/9/2020 (từ 18h00 – 20h00)  

  - Ngày 05/9/2020 (từ 08h00 - 11h00) 

 

2. Địa điểm: Tại Phòng Homie, tầng 5, Giảng đường A2, Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN (Địa chỉ: Số 2, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) 

 

3. Lễ khai giảng: 18h00 ngày 07/9/2020 tại Hội trường Vũ Đình Liên, Khoa 

NN&VH Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

 

Lưu ý: 

1. Định mức học phí thu theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về việc quy định cơ chế thu và quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2015 đến năm 2021. 

Nhà trường sẽ có thông báo thu học phí trước khi thu các đợt tiếp theo. 

2. Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trường như sau: 

      Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

      Số tài khoản: 21510005595995 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - 

Chi nhánh Cầu Giấy 

      Nội dung nộp tiền: Họ và tên sinh viên, ngày sinh, mã sinh viên, khóa, ngành T.Anh, đợt thu 

     Ví dụ: Nguyen Van A, 01/01/1990, 19044291, QH.2019-VB2 tiếng Anh, Đợt 1/20-21 

3. Sau ngày 07/9/2020, nếu sinh viên không đến nhập học, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

sẽ xoá tên sinh viên khỏi danh sách trúng tuyển. 


