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ĐƠ  ĐĂ    Ý  ỌC T P TẠI  ƢỚC NGOÀI 
 Đơn này chỉ dành cho sinh viên quốc tịch Việt Nam 

Mã số SV: 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ t n đầ  đủ (VIẾT HOA)  

Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh  

Số CMT/Hộ chiếu: 
(Gửi kèm 01 bản sao CMT hoặc Hộ chiếu) Ngày c p:                           Tại: 

Địa chỉ thường trú: 

  

Địa chỉ tạm trú (nếu khác với địa chỉ trên): 

 

Điện thoại: Email: 

 

2. THÔNG TIN LIÊN LẠ  TRO   TRƢỜNG HỢP KHẨN C P 

T n người liên lạc: Mối quan hệ với sinh vi n trao đổi: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

  

3. THỜI GIAN HỌC TẠI  ƢỚC NGOÀI 

        01 học kỳ            0  nă           Tại 

                                                  Ví dụ: Tại 

    Thời gian:              Từ _______________ đến _______________ 
                                          Ví dụ: Từ Tháng 12/2013 đến Tháng 3/2014 

 

4. CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN TẠI TRƢỜ   ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Khoa:  Ngành:                                                   Lớp: 

L  sinh vi n nă  thứ: Thời gian dự kiến tốt nghiệp:                tháng ___ nă  _____ 

Ng nh    nếu      Thời gian dự kiến ho n th nh ng nh    tháng ___ nă  _____ 

 

5. ĐĂ    Ý M    ỌC (khuyến khích sinh viên điền thông tin nếu có thể) 
Liệt kê các Môn học, Mã môn học, và Thời gian bắt đầu học môn học đó. Mã và tên môn học phải được ghi chính xác, đầy 

đủ. Trước khi đăng ký môn học, sinh viên phải kiểm tra thông tin về điều kiện môn học và tính tương đương với chương tr nh 

chính  uy tại  ho . Sinh viên có thể lựa chọn bốn môn học chính và hai môn dự bị. 

 
Môn học tại Trƣờng tiếp 

nhận 
Mã môn học 

Môn học tƣơng đƣơng 

tại HANU 

Thời gian học 

(Học kỳ và năm học) 

Ví dụ: International Trade ECO3010 Kinh tế Quốc tế Kỳ 2 – Năm học 2016-2017 

Môn 1     

Môn 2     

Môn 3     

Môn 4     

Môn 5     

Môn 6     
 

   

 
Đại học Victoria (Australia) 
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6. CAM KẾT CỦA SINH VIÊN 

Tôi là ....................................................................................           T n   ẾT      ủa sinh vi n) 

(1)  a  kết đ  t   hi u đầ  đủ th ng tin   hi tiết  i n quan tới chương tr nh   ệ ph  và  hi ph   ho to n  ộ kh a 

họ     ng như  hi tiết hướng   n thủ tục  i n quan  ủa Trường Đại học Hà Nội v   ủa Trường tiếp nhận  

(2) cam kết     th ng tin v  h  sơ  i n quan đến   n đăng ký n   đ u đ ng sự thật v  đầ  đủ  Ở   t kỳ thời 

đi   n o  Trường Đại họ     Nội    qu  n tha  đổi ho     o  ưu   t kỳ qu ết định n o  i n quan đến thủ 

tụ  đăng ký học tại nước ngoài v   ý  o th ng tin h  sơ  ủa t i  hưa đ ng ho    hưa đầ  đủ  

(3) ch p hành nghiêm túc quyết định cử đi học của Trường Đại học Hà Nội, quy chế qu n  ý  ưu học sinh ở 

nước ngoài, và ch p nhận     qu  định hiện hành v  tài chính của Nh  trường; 

(4) không xin chuy n trường, chuy n quốc gia ho   tự ý tha  đổi khoá họ    hu  n ng nh họ  tập khi  hưa    

ch p thuận  ủa Trường Đại họ     Nội   a  kết đăng ký       n họ  trao đổi tại Trường tiếp nhận tương 

tự   n họ  tại  ụ        ủa Đơn n     a  kết tích cực học tập, nghiên cứu đ  ho n th nh  hương tr nh 

đ o tạo đ ng thời hạn cho phép; nếu không hoàn thành nhiệm vụ học tập theo cam kết, tôi sẽ  hịu tr  h 

nhiệ  v   hi ph  th o quy định của Trường Đại họ     Nội; nếu đư   ph i gia hạn  hương tr nh học tập, 

tôi sẽ tự túc kinh phí trong thời gian học gia hạn; 

(5)    kh  năng v  t i  h nh đ   hi tr   ho  hương tr nh họ  tại nước ngoài  ủa   nh  

(6) tự    tr  h nhiệ  với      hi ph  v  họ  tập  sinh hoạt ph   v    o hi   trong suốt thời gian họ  tại 

Trường tiếp nhận; 

(7) cam kết sẽ   o   o với     thầy, cô của Trường Đại học Hà Nội trong v ng 0  ng   sau khi      t kỳ tha  

đổi ho c v n đ   i n quan đến  hương tr nh trong thời gian họ  tại Trường tiếp nhận; 

(8) tự chịu trách nhiệm v  những rủi ro có th  phát sinh trong thời gian  ưu tr  tại quố  gia … ………………  

(9) cam kết v  nước ngay sau khi kết thúc khoá họ   sau đ  sẽ     thủ tụ   hu  n đổi kết qu  họ  v  t n  hỉ 

tương đương tại Trường Đại học Hà Nội; 

(10) đ  đọ   hi u  v  nh t tr  với t t    đi u kiện tr n  nếu không thực hiện đ ng     đi u đ   a  kết trên đâ , 

tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hình thức kỷ luật theo qu  định hiện hành của Nh  trường. 

Chữ ký của sinh viên:  ___________________________  

Ngày:          ________/________/_______ 

XÁC NH N CỦA ĐẠI DIỆ   IA ĐÌ   SI   VIÊ  

Tôi là ......................................................................................................................  T n   ẾT      ủa phụ huynh) 

Là Bố / Mẹ của Sinh viên ……………………………   ………………………   .......  T n   ẾT      ủa sinh viên) 

Tôi xác nhận đ  t   hi u đầ  đủ thông tin v  chương tr nh  Gia đ nh  h ng t i đ ng ý với cam kết học tập của 

con, và sẽ tích cực hỗ tr  cháu trong suốt thời gian học tập tại nước ngoài. 

Chữ ký: __________________________ 

Ngày:    ______/______/________ 

XÁC NH N CỦA   OA ……………………………………. – TRƢỜ   ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

TRƢỞNG/  Ó TRƢỞNG KHOA …………………………………………………………………   
(Tên VIẾT HOA của L nh đạo Khoa) đ  đọc thông tin của Đơn n    và nh t tr  đ  cử sinh viên 

……………………………………………………               T n   ẾT      ủa sinh viên) học tập tại nước ngoài. 

Chữ ký: __________________________ 

Ngày:    _____/_____/_______ 

 


