THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019
Khoa Viê ̣t Nam ho ̣c Trường Đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Xã hô ̣i và Nhân văn thuô ̣c Đa ̣i
ho ̣c Quố c gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đế n tấ t cả những ho ̣c viên người
nước ngoài có nguyê ̣n vo ̣ng xét tuyể n vào ho ̣c đa ̣i ho ̣c ngành Viê ̣t Nam ho ̣c năm 2019
viê ̣c nô ̣p hồ sơ xét tuyể n như sau:
- Hồ sơ: Mỗi thí sinh nô ̣p 02 bô ̣ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồ m 01 bản các loại sau:
1. Phiế u đăng ký dành cho người nước ngoài ho ̣c tâ ̣p ta ̣i Viê ̣t Nam:
Application Form (theo mẫu của Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o Viê ̣t Nam).
2. Lý lich
̣ sinh viên (CV sinh viên, bản song ngữ Viê ̣t – Anh)
3. Bản sao Bằ ng tố t nghiê ̣p trung ho ̣c phổ thông
4. Bản sao Phiế u điể m (ho ̣c ba ̣) các môn 03 năm ho ̣c trung ho ̣c phổ thông.
5. Bản sao hô ̣ chiế u – trang bià , trang có hin
̣ c.
̀ h, ho ̣ tên và trang có thi thự
6. Bản sao Chứng chỉ tiế ng Viê ̣t do Trường Đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Xã hô ̣i và
Nhân văn thuô ̣c Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Thành phố Hồ Chí Minh cấ p (thí sinh
có thể nộp chứng chỉ từ trin
̀ h đô ̣ A2 trở lên, Trường sẽ xét ưu tiên tuyển
thí sinh có chứng chỉ từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng).
7. Bản cam kết chấp hành nội quy, quy chế khi học tập tại Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn nếu trúng tuyển (theo mẫu).
8. Giấ y khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩ m quyề n trong nước hoă ̣c do cơ
sở y tế cấ p tỉnh/thành phố của Viê ̣t Nam cấ p.
9. Giấ y tờ chứng minh tài chin
́ h đảm bảo cho ho ̣c tâ ̣p ở Viê ̣t Nam
10. Ảnh 3cm * 4cm (3 tấ m)
Có thể tải các mẫu 1, 2 và 7 này ta ̣i website của Khoa Viê ̣t Nam ho ̣c:
http://www.vns.edu.vn, mu ̣c Đào ta ̣o → Biể u mẫu.
Trong mỗi bộ, thí sinh sắp xếp tấ t cả các giấ y tờ từ số 1 đến số 9 theo thứ tự,
cho vào túi và nô ̣p ta ̣i văn phòng Khoa Viê ̣t Nam ho ̣c.
- Thời ha ̣n nô ̣p hồ sơ: Từ 01/05/2019 đế n hế t ngày 17/05/2019.
- Điạ chỉ nô ̣p hồ sơ: Khoa Viê ̣t Nam ho ̣c – Trường Đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Xã hô ̣i
và Nhân văn (Phòng A025), số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bế n Nghé,
Quâ ̣n 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
VĂN PHÒNG KHOA VIỆT NAM HỌC

