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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ĐHQGHN-ĐT  

V/v thông báo chương trình trao đổi sinh 

viên tại các đối tác nước ngoài  

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của các đối tác 

nước ngoài về chương trình trao đổi sinh viên trong năm học 2022-2023. 

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về các chương trình này như sau: 

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên của ĐHQGHN. 

2. Thời gian tham dự: năm học 2022-2023. 

3. Điều kiện tham dự chương trình:  

- Là sinh viên năm thứ hai, năm thứ 3 của ĐHQGHN. 

- Có đủ khả năng học tập bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu của khóa học. 

4. Chỉ tiêu và thông tin chương trình: theo phụ lục đính kèm. 

5. Các chương trình trao đổi: 

- Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapo; 

- Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc; 

- Chương trình mùa hè quốc tế” tại Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ. 

6. Hồ sơ đăng ký:  

- Mẫu đăng kí của ĐHQGHN; 

- Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của 

ĐHQGHN và đối tác; 

- Photo hộ chiếu; 

- Giấy khám sức khỏe; 

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của đối tác (nếu có). 

Chi tiết thông tin các chương trình trao đổi, sinh viên tham khảo tại website và 

tài liệu đính kèm mỗi chương trình. 

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

viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 507 tòa nhà điều hành ĐHQGHN theo thời hạn 



tương ứng của từng chương trình (địa chỉ liên hệ: ThS Đinh Hữu Nghĩa, email: 

nghiadh@vnu.edu.vn, ĐT: 094 368 7890). 

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

xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ. Nguyễn Hoàng Hải (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, N2. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số               /ĐHQGHN-ĐT ngày      tháng     năm 2022) 

ST

T 
Tên đối tác Tên chương trình Chỉ tiêu 

Điểm trung 

bình chung  

Yêu cầu ngoại ngữ 

tối thiểu 
Website tìm hiểu 

Thời hạn 

đăng ký 

Học phí, 

phụ cấp 

1 

Đại học 

Công nghệ 

Nanyang, 

Singapo 

Chương trình học bổng 

mùa hè TF LEaRN 

@NTU năm 2022 

02 
Từ 3.5/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 5.5 

hoặc tương đương 

https://gem.ntu.edu.sg/index.c

fm?FuseAction=Programs.Vi

ewProgramAngular&id=1124

1 

08/5/2022 Học bổng 

2 

Đại học 

Quốc gia 

Chungbuk, 

Hàn Quốc 

Chương trình trao đổi 

sinh viên năm học 2022 – 

2023 

Không 

giới hạn 

Từ 2.8/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 5.5 

hoặc Tiếng Hàn: TOPIK 

II (bậc 4) hoặc các văn 

bằng, chứng chỉ Tiếng 

Anh, Tiếng Hàn tương 

đương. 

https://cia.chungbuk.ac.kr/boa

rd/incoming_notice/lists/key/

248 

15/5/2022 
Miễn học 

phí 

3 
Đại học Koc, 

Thổ Nhĩ Kỳ 

Chương trình trao đổi 

sinh viên năm học 2022 – 

2023 

Không 

giới hạn 

Từ 2.8/4.0 

trở lên 

- Tiếng Anh: IELTS 5.5 

hoặc tương đương 

https://registrar.ku.edu.tr/en/a

cademic-calendar/2022-2023-

summary-version/ 

20/5/2022 
Miễn học 

phí 
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