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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Số:         /ĐHQGHN-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

V/v thông báo khóa học ngắn hạn năm 

2019 ( Chương trình C) của UMAP 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

 

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của University 

Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) về khóa học năm 2019 (Chương trình C) 

dành cho sinh viên và học viên của ĐHQGHN. 

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về khóa học này như sau: 

1. Đối tượng tham dự: sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN. 

2. Thời gian tham dự: Từ 01-08 tuần tùy theo chương trình tại trường Đại 

học đăng ký.  

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN không giới hạn chỉ tiêu tham dự. 

4. Điều kiện tham dự khóa học: 

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên 

thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên. 

- Có điểm trung bình trung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0. 

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương. 

5. Hồ sơ đăng ký:  

- Sinh viên/học viên phải đăng ký tài khoản trên website quản lý của UMAP 

(https://usco.umap.org/std/) và hoàn thành đơn đăng ký của ĐHQGHN (tài liệu 

đính kèm). 

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo. 

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám. 

- Chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Photo hộ chiếu. 

- Để tìm hiểu rõ về chương trình, sinh viên/học viên tham khảo tại website 

của UMAP: http://umap.org/usco/#students-manual. 

- Sinh viên sau khi được hội đồng xét chọn của ĐHQGHN chấp nhận tham 

dự chương trình sẽ được xác nhận trên phần mềm của UMAP. 

https://usco.umap.org/std/
http://umap.org/usco/#students-manual
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6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên/Học viên tham dự chương trình C 

của UMAP sẽ được miễn học phí.  

7. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của 

sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN 

(địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 

55 068). 

Thời gian nộp hồ sơ: 20/03/2019 

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh 

viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ. Nguyễn Hồng Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, VCT15. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Lê Thị Thu Thủy 
 

 


