
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số:             /TB-ĐHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -Tự do – Hạnh phúc 

 

              Hà Nội, ngày       tháng  9  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên khóa QH.2021.F1 

trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT  

(Chuyên đề “Tự hào là Uliser”) 

 

Thực hiện Công văn số 2382/HD-ĐHQGHN ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc “Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 

2021-2022” và căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN, Nhà trường thông báo về việc tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên 

khóa QH.2021.F1 trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT với Chuyên 

đề “Tự hào là Uliser” như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Toàn thể sinh viên khóa QH.2021.F1 trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết 

quả thi THPT. 

Sinh viên khóa QH.2021.F1 trúng tuyển theo phương thức khác chưa tham gia 

chuyên đề tổ chức ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

2. Thời gian tổ chức 

Từ 14h00 đến 16h30 thứ Ba ngày 28 tháng 9 năm 2021.  

3. Hình thức tổ chức 

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Zoom Webinar.  

ID: 943 3692 6744   -    Pass: uliser2021 

4. Nội dung  

Chuyên đề “Tự hào là Uliser” cung cấp các thông tin cần thiết để các tân sinh viên có 

tâm thế sẵn sàng với việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường mới:  

- Các thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, truyền thống của Đại học 

Quốc gia Hà Nội, của Trường Đại học Ngoại ngữ. 

- Các quy định về công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác Đoàn - Hội và công 

tác thư viện. 

- Các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022. 

5. Yêu cầu 

Đây là một chuyên đề trong “Tuần lễ hội nhập” của sinh viên khóa QH.2021.F1 và 

cũng là một chuyên đề trong Chương trình giáo dục định hướng cho sinh viên năm học 

2021-2022 với yêu cầu tất cả sinh viên khóa QH.2021.F1 tham gia đầy đủ.  



Kết thúc chuyên đề, sinh viên được đánh giá và cấp giấy chứng nhận. 

Sinh viên tham khảo tài liệu theo đường link: https://hssv.ulis.vnu.edu.vn/tai-lieu-

cho-sinh-vien/ 

 

Đề nghị Trưởng các Khoa (Bộ môn) đào tạo chính quy thông báo tới sinh viên./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa (BM) đào tạo chính quy (để thông báo) 

- Lưu HCTH, HSSV, Ng20. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Hà Lê Kim Anh 
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