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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 764/TB-ĐHHN Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên tham gia Khóa học mùa hè 2018 tại 

Trường Đại học Tổng hợp München (CHLB Đức) 

 Căn cứ Biên bản ghi nhớ về hợp tác - trao đổi giữa Trung tâm đào tạo các 

khóa học tiếng Đức - Trường Đại học Tổng hợp München (CHLB Đức) và Trường 

Đại học Hà Nội; 

Trường Đại học Hà Nội xét chọn sinh viên tham gia Khóa học Hè 2018 tại Trường 

Đại học Tổng hợp München, nội dung cụ thể như sau: 

1. Chương trình: Khóa học Hè tiếng Đức 2018. 

2. Thời gian: từ ngày 03-29/8/2018. 

3. Số lượng: Không giới hạn. 

4. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy chuyên ngành Ngôn ngữ Đức, sinh viên chính 

quy học Ngoại ngữ 2 tiếng Đức, và sinh viên chương trình liên kết cử nhân Quản trị 

Du lịch và Lữ hành (chương trình liên kết giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường 

Đại học IMC Krem, Áo), và có khả năng chi trả chi phí cho toàn khóa học.  

5. Chi phí: 

- Sinh viên khi tham gia chương trình tại Trường Đại học Tổng hợp München sẽ 

chi trả những khoản sau đây: 

(1) Học phí:     290 Euro 

(2) Nhà ở:     410 Euro 

(3) Chương trình thăm quan, văn hóa: 165 Euro (tự nguyện) 

- Ngoài ra, sinh viên tự chi trả tiền vé khứ hồi, visa, bảo hiểm du lịch, sinh hoạt 

phí, v..v... Tổng chi phí dự kiến mỗi sinh viên khoảng 2500 Euro. 

6. Tiêu chí xét chọn sinh viên: 

- Đạt điểm rèn luyện toàn khóa/năm học loại khá trở lên. 

Lưu ý: Điểm rèn luyện phải là kết quả tính từ học kỳ 1 đến học kỳ hiện tại hoặc học 

kỳ gần nhất. 

7. Đối tượng ưu tiên: 

- Có chứng chỉ, bằng khen, giấy khen, giải thưởng kèm theo; 

- Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa và/hoặc 

công tác Đoàn, Hội của Nhà trường. 

8. Kế hoạch và quy trình xét chọn: 

- Từ ngày 09-12/04/2018: Khoa Tiếng Đức thông báo chương trình tới các đối 

tượng sinh viên nêu tại Mục 4 của Thông báo này. 
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- Trước 10h00 ngày 12/04/2018: Khoa Tiếng Đức gửi Phòng Hợp tác Quốc tế Tờ 

trình, Danh sách sinh viên, và Đơn đăng ký học tập. 

- Từ ngày 12-13/04/2018: Bam Giám hiệu Nhà trường xem xét và duyệt danh sách 

sinh viên được chính thức cử đi học. 

- Từ ngày 13-15/04/2018: Phòng HTQT liên hệ sinh viên chính thức, hướng dẫn 

sinh viên nộp lệ phí; Khoa Tiếng Đức cung cấp mẫu đăng ký học tập, và hỗ trợ 

sinh viên hoàn tất các thủ tục liên quan. 

- Trước ngày 16/04/2018: Gửi hồ sơ sinh viên tới Trường tiếp nhận. 

9. Lệ phí: 

- Sinh viên được chọn tham gia khóa học phải nộp lệ phí theo quy định của 

Trường Đại học Hà Nội; số tiền cần nộp: 2.000.000đ (Hai triệu đồng). 

- Sinh viên nộp lệ phí quản lý tại Phòng 106 nhà A (Phòng Tài chính - Kế toán, 

Trường Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

- Thời hạn nộp phí: sau khi có kết quả tiếp nhận từ Trường ĐHTH München. 

+ Nếu SV xin rút khỏi Chương trình trước 03 ngày làm việc so với thời hạn 

nộp hồ sơ vì bất kỳ lý do gì, Nhà trường hoàn lại 90% lệ phí. 

+ Nếu SV xin rút khỏi Chương trình sau thời hạn nộp hồ sơ vì bất kỳ lý do gì, 

Nhà trường hoàn lại 80% lệ phí. 

Lưu ý: Sinh viên Khoa Tiếng Đức có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ tất cả thông tin trước 

khi đăng ký tham gia chương trình này. Sinh viên nào có nguyện vọng tham gia 

phải điền Đơn đăng ký học tập (như gửi kèm bản Thông báo này). 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Các Phòng: ĐT, CTSV, TC-KT;                      (đã ký và đóng dấu) 

- Khoa T. Đức;                       Phó Hiệu trưởng 

- Lưu: VT, HTQT.                        Phạm Ngọc Thạch 

  


