
 

     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  

         Số:          /TB - ĐHNN                           Hà Nội, ngày  17 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển Đại học văn bằng hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021 

 

     Do tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo việc thay đổi phương 

thức tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2021, chi tiết như sau: 

 1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (không thi tuyển) 

 2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: công bố trúng tuyển trước ngày 25/8/2021.  

   Thí sinh đăng nhập Website: ulis.vnu.edu.vn  tra cứu kết quả tuyển sinh bằng cách nhập 

số CMTND/Thẻ CCCD (thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh) 

 3. Thời gian và hình thức nhập học, khai giảng 

- Thời gian xác nhận nhập học và đăng kí lịch học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-

2022: từ ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 10/9/2021. Chi tiết đường link xác nhận 

nhập học sẽ được gửi tới thí sinh sau qua tin nhắn và e-mail. 

*Lưu ý: thí sinh không nhập học thời gian trên được tính hủy kết quả tuyển sinh. 

-  Sinh viên trúng tuyển và nhập học đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: 

Số tiền (tạm thu) là: 7.350.000đ (Bằng chữ: Bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) 

Số tài khoản: 21510005595995 

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy 

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nội dung chuyển khoản: ghi rõ Họ tên, mã số sinh viên (xem tại danh sách trúng tuyển) 

-  Lễ khai giảng: dự kiến 08:00 Sáng Chủ nhật ngày 12/9/2021 bằng hình thức trực tuyến. 

 Chi tiết xin liên hệ:  

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ,  P307 - Nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ 

Địa chỉ: Số 2, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.   

Điện thoại: 024.37549556/024.66872316      Hotline: 0986455599 

E-mail: fle.ulis@vnu.edu.vn    Website: ulis.vnu.edu.vn 

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận: 

-   ĐHQGHN (để báo cáo); 

-   BGH (để báo cáo);                                     

-   P.KHTC, TTPC (phối hợp); 

-   Lưu: HCTH, ĐTBDNN, N10.  

 

 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   

 

         Đỗ Tuấn Minh 

mailto:fle.ulis@vnu.edu.vn
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