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 Số: 2646/TB-ĐHHN Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh viên đi học trao đổi  

tại Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Ural (Liên bang Nga) 

Năm học 2018 - 2019 

 Căn cứ Biên bản ghi nhớ về hợp tác - trao đổi giữa Trường Đại học Kinh tế 

Quốc gia Ural (Liên bang Nga) và Trường Đại học Hà Nội; 

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh viên đi học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc gia 

Ural theo chương trình trao đổi năm học 2018-2019, nội dung cụ thể như sau: 

1. Chuyên ngành trao đổi: Ngôn ngữ Nga. 

2. Thời gian trao đổi: từ 09/01-30/6/2018. 

3. Số lượng: 10 sinh viên chính thức, 02 sinh viên dự bị. 

4. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy năm thứ 2 và 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, có 

khả năng chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại LB Nga. 

5. Hình thức trao đổi: diện tự phí (được miễn tiền học phí, tự phí ăn, ở, đi lại, bảo 

hiểm, visa…). 

6. Quyền lợi: 

- Sinh viên khi học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Ural được miễn tiền 

học phí trong suốt thời gian trao đổi; sinh viên tự đảm bảo các khoản phí bao gồm: 

vé khứ hồi, ăn, ở, đi lại, bảo hiểm, visa, sinh hoạt phí, tài liệu học tập, v..v.. 

- Điểm/kết quả học tập của học kỳ trao đổi của sinh viên tại Trường Đại học Kinh 

tế Quốc gia Ural được Trường Đại học Hà Nội công nhận, và được sử dụng để 

chuyển đổi hoặc thay thế số môn tương đương trong chương trình chính quy của 

Trường Đại học Hà Nội.  

7. Tiêu chí xét chọn sinh viên: 

- Đạt điểm trung bình chung (TBC) từ 6.0 trở lên; 

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

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

hoặc học kỳ gần nhất. 

8. 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. 

9. Kế hoạch và quy trình xét chọn: 

- Từ ngày 09-19/10/2018: Khoa Tiếng Nga thông báo chương trình tới đối tượng 

sinh viên nêu tại mục 4 của Thông báo này. 



- Trước 15h00 ngày 19/10/2018: Khoa Tiếng Nga gửi Phòng Hợp tác Quốc tế 

(HTQT) Tờ trình, Danh sách sinh viên, và Đơn đăng ký học tập tại nước ngoài. 

- Từ ngày 22-26/10/2018: Hội đồng Nhà trường xét chọn và duyệt danh sách sinh 

viên được chính thức cử đi học. 

- Từ ngày 26-30/10/2018: Phòng HTQT liên hệ sinh viên chính thức, hướng dẫn 

sinh viên nộp lệ phí, cung cấp mẫu đăng ký học tập, và hỗ trợ sinh viên hoàn tất 

các thủ tục liên quan. 

- Trước ngày 31/10/2018: Gửi hồ sơ của sinh viên tới Trường tiếp nhận. 

10. Lệ phí quản lý: 

- Sinh viên được chọn tham gia chương trình phải nộp lệ phí quản lý sinh viên trao 

đổi theo quy định của Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc 

gia Ural. Số tiền cần nộp: 5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

- Sinh viên nộp học phí và 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: từ ngày 29-31/10/2018.. 

+ Nếu sinh viên 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 sinh viên 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 Nga 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 tại nước ngoài (như gửi kèm Thông báo này). 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

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

- Khoa T. Nga; 

- Lưu: VT, HTQT. 

  
 


