


QUY TRÌNH QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI 
HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767 ngày 09 tháng 10 năm 2015) 
 

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Quy trình quản lý Lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trường Đại học Hà Nội do 

Trường Đại Hà Nội biên soạn dựa trên việc tham khảo Quy chế Quản lý người nước ngoài 

học tập tại Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 

02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

B. PHÂN LOẠI 

I. Các loại hình LHS 

1. LHS theo diện học bổng hiệp định Chính phủ. 

2. LHS theo diện trao đổi song phương. 

3. LHS theo thoả thuận hợp tác với các trường đối tác nước ngoài. 

4. LHS tự phí. 

II. Các loại hình đào tạo đối với LHS 

1. Đào tạo hệ chính quy chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam, các chuyên 

ngành ngôn ngữ và các chuyên ngành khác dạy bằng tiếng Anh. 

2. Đào tạo ngắn hạn tại Khoa Việt Nam học (cấp Chứng chỉ), các khoa ngôn ngữ và 

các khoa chuyên ngành khác dạy bằng tiếng Anh. 

C. QUY TRÌNH NHẬP HỌC 

I. LHS theo diện học bổng hiệp định Chính phủ 

Bước 1: Xử lí văn bản 

1. Phòng Hợp tác Quốc tế (P.HTQT) tiếp nhận công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(BGDĐT) Việt Nam về khả năng tiếp nhận LHS Hiệp định. 

2. Sau khi có ý kiến của đại diện Ban Giám Hiệu (BGH), P.HTQT tham vấn Khoa 

liên quan về khả năng tiếp nhận và bố trí chương trình học. 

3. P.HTQT làm công văn phúc đáp, trình BGH ký, gửi công văn phúc đáp về việc 

đồng ý tiếp nhận LHS Hiệp định lên BGDĐT.  

4. P.HTQT nhận Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo của BGDĐT và hồ sơ của LHS 

Hiệp định. 

Bước 2: Tiếp đón LHS Hiệp định 
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P.HTQT là đầu mối phối hợp với các phòng, khoa, ban liên quan hoàn thiện công tác 

chuẩn bị đón tiếp LHS. 

1. Trong vòng 05 ngày làm việc từ khi nhận Quyết định giao nhiệm của BGDĐT,  

Phòng Đào tạo (P.ĐT) trình BGH ra Quyết định tiếp nhận và gửi 02 bản cho 

P.HTQT (01 bản gửi cho LHS Hiệp định) và 01 bản cho các đơn vị sau: Phòng Tài 

chính - Kế toán (P.TCKT), Phòng Quản lý sinh viên nội trú (P.QLSVNT), Phòng 

Công tác sinh viên (P.CTSV) và Khoa đào tạo LHS.  

2. P.QLSVNT bố trí phòng ở cho LHS theo đề nghị của P.HTQT. 

3. P.HTQT và P.CTSV bố trí cán bộ đi đón LHS, hướng dẫn LHS Hiệp định nhận 

phòng ở ký túc xá và mời cơm LHS Hiệp định. 

4. Ngày làm việc đầu tiên sau khi LHS nhập trường, P.HTQT hướng dẫn LHS làm 

các thủ tục và hoàn thiện các hồ sơ nhập học (Phụ lục 1), phổ biến kiến thức hội 

nhập và hướng dẫn LHS Hiệp định nhập học tại khoa. 

5. Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi LHS Hiệp định nhập học, Phòng Quản trị 

(P.QT) tiến hành mua bảo hiểm y tế cho LHS Hiệp định.  

6. Khoa tiếp nhận LHS Hiệp định hướng dẫn LHS nhập thông tin quản lý người nước 

ngoài học tập tại Việt Nam theo qui định của BGDĐT theo đường link 

https://LHS.vied.vn/ trong vòng 30 ngày sau khi LHS nhập học tại Khoa. 

II.  LHS theo thỏa thuận với các trường đối tác. 

Bước 1: Xử lí văn bản 

1. P.HTQT tiếp nhận fax/thư của trường đối tác; làm tờ trình BGH phê duyệt, gửi 

fax/thư  phúc đáp về việc tiếp nhận LHS. 

2. P.HTQT yêu cầu đối tác gửi bản scan hồ sơ theo qui định (Phụ lục 2). 

 Bước 2: Tiếp đón LHS 

1. P.HTQT làm các thủ tục xin cấp thị thực du học cho LHS. Sau khi có kết quả cấp 

thị thực, P.HTQT sẽ tham vấn ý kiến khoa tiếp nhận và thống nhất với trường đối 

tác về ngày đón LHS sang nhập học. 

2. P.HTQT thông báo kế hoạch đón tiếp LHS và gửi danh sách LHS cho các phòng 

khoa ban liên quan.  

3. P.HTQT và P.CTSV bố trí cán bộ đi đón LHS. 

4. P.HTQT thay mặt Nhà trường mời LHS ăn bữa cơm đầu tiên tại Nhà ăn sinh viên 

của trường (với sự tham dự của lãnh đạo/đại diện khoa tiếp nhận và P.CTSV). 
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5. Ngày làm việc đầu tiên sau khi LHS nhập trường, P.HTQT hướng dẫn LHS hoàn 

thiện các thủ tục nhập học và nhận hồ sơ nhập học của LHS (Phụ lục 3), phổ biến 

kiến thức hội nhập và hướng dẫn LHS nhập học tại khoa. 

6. Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi LHS nhập học, P.HTQT chuyển cho P.ĐT và 

Khoa đào tạo danh sách những LHS sang nhập học chính thức và hồ sơ hợp lệ theo 

học hệ chính quy (1+3) và (2+2). 

7. Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được danh sách, P.ĐT trình BGH ra 

Quyết định tiếp nhận và gửi 01 bản cho P.HTQT, P.TCKT, P.QLSVNT, P.CTSV, 

Khoa Đào tạo và LHS. 

8. P.QT phối hợp cùng với Khoa tiếp nhận hướng dẫn LHS mua bảo hiểm tự nguyện. 

9. Khoa tiếp nhận LHS hướng dẫn LHS nhập thông tin quản lý người nước ngoài học 

tập tại Việt Nam theo qui định của BGDĐT theo đường link https://LHS.vied.vn/ 

trong vòng 30 ngày sau khi LHS nhập học tại Khoa. 

III.  LHS tự phí 

Bước 1: Tư vấn, tiếp nhận hồ sơ 

P.HTQT tiếp xúc ban đầu với LHS, tư vấn các chương trình học, các thủ tục cần 

chuẩn bị, mức học phí, điều kiện ký túc xá v.v.. 

Bước 2: Xử lí hồ sơ xin học 

P.HTQT tiếp nhận hồ sơ đăng ký học của LHS, thẩm định và phân loại hồ sơ như sau: 

                1. LHS đăng ký học hệ chính quy hệ 0+4 

1. P.HTQT chuyển hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cho P.ĐT thẩm định (Phụ lục 4). 

2. Trong vòng 05 ngày làm việc, sau khi nhận được hồ sơ, P.ĐT  trình BGH ra Quyết 

định tiếp nhận và chuyển 01 bản cho P.HTQT, P.TCKT, P.QLSVNT, P.CTSV, 

Khoa Đào tạo và LHS. 

3. Ngay sau khi có Quyết định, P.HTQT hướng dẫn LHS nộp các khoản phí tại 

P.TCKT, đăng ký với phòng QLSVNT chỗ ở theo yêu cầu của LHS, phổ biến kiến 

thức hội nhập và hướng dẫn LHS nhập học tại Khoa. 

 2.  LHS đăng ký học hệ chính quy hệ (1+3), (2+2)  

1. P.HTQT chuyển hồ sơ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cho P.ĐT thẩm định (Phụ lục 5). 

2. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, P.ĐT làm việc với Khoa tiếp 

nhận và thông báo kết quả bằng văn bản cho P.HTQT.  
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3. Với những trường hợp được đồng ý tiếp nhận, P.ĐT trình BGH ra Quyết định và 

gửi 01 bản cho P.HTQT, P.TCKT, P.QLSVNT, P.CTSV, Khoa Đào tạo và LHS. 

4. Ngay sau khi có Quyết định, P.HTQT hướng dẫn LHS nộp các khoản phí tại 

P.TCKT, đăng ký với phòng QLSVNT chỗ ở theo yêu cầu của LHS, phổ biến kiến 

thức hội nhập và hướng dẫn LHS nhập học tại Khoa. 

3.  LHS đăng ký học ngắn hạn 

1. P. HTQT thẩm định hồ sơ ban đầu (Phụ lục 6).  

2. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định chung của Nhà trường, P.HTQT làm việc với 

Khoa đào tạo về khả năng tiếp nhận. Khoa tiếp nhận kiểm tra trình độ đầu vào, 

sau đó thông báo bằng văn bản cho P.HTQT. 

3. P.HTQT chuyển danh sách LHS và bản sao hộ chiếu cho P.ĐT để trình BGH ra 

quyết định tiếp nhận và gửi 01 bản cho P.HTQT, P.TCKT, P.QLSVNT, P.CTSV, 

Khoa Đào tạo và LHS. 

4. Ngay sau khi có quyết định tiếp nhận, P.HTQT hướng dẫn LHS nộp các khoản phí 

tại P.TCKT, đăng ký với P.QLSVNT chỗ ở theo yêu cầu của LHS, phổ biến kiến 

thức hội nhập và hướng dẫn LHS nhập học tại Khoa. 

Quy định chung 

1. P.HTQT hướng dẫn LHS làm các thủ tục xin cấp thị thực. Nếu LHS cần Nhà 

trường hỗ trợ xin visa học tập (visa DH), P.HTQT hướng dẫn LHS nộp các khoản 

phí tại P.TCKT bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trước khi tiến hành xin cấp thị 

thực (trước khi có Quyết định tiếp nhận).  

2. P.QT phối hợp cùng với Khoa tiếp nhận hướng dẫn LHS mua bảo hiểm tự nguyện. 

3. Khoa tiếp nhận LHS hướng dẫn LHS nhập thông tin quản lý người nước ngoài học 

tập tại Việt Nam theo qui định của BGDĐT theo đường link https://LHS.vied.vn/ 

trong vòng 30 ngày sau khi LHS nhập học tại Khoa. 

Ghi chú:  

Đối với LHS nhập học sớm hơn thời hạn trong Quyết định tiếp nhận, P.HTQT và 

P.QLSVNT tạo điều kiện để LHS có chỗ ở trước thời hạn nhập học. 
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IV. LHS theo chương trình trao đổi. 

      1. Trao đổi đối đẳng 

1. P.HTQT nhận thông tin đề cử LHS và hồ sơ trao đổi đầy đủ từ Trường gửi 

(KHÔNG trực tiếp nhận hồ sơ từ LHS trao đổi). Nội dung chi tiết về thủ tục và hồ 

sơ trao đổi được quy định tại Tài liệu Hướng dẫn trao đổi sinh viên. 

2. Sau khi xem xét hồ sơ, P.HTQT gửi Trường gửi Thư tiếp nhận, nêu rõ chuyên 

ngành và thời gian học tập của LHS; đồng thời Phòng HTQT tiến hành làm thủ tục 

xin cấp visa sinh viên (visa DH) cho LHS trao đổi theo thời gian trao đổi đề trong 

Thư tiếp nhận; 

Lưu ý: P.HTQT không khuyến khích LHS rời Việt Nam trong thời gian học trao đổi 

(thời gian trao đổi tối đa chỉ 01 năm học); do đó, P.HTQT chỉ xin visa Một lần trong 

thời gian học trao đổi. Khi visa hết thời hạn, P.HTQT không có trách nhiệm gia hạn 

trừ khi có xác nhận của Trường gửi. 

3. P.HTQT gửi email bản scan kết quả xin cấp visa DH cho Trường đối tác/LHS, đồng 

thời hướng dẫn LHS tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại 

làm thủ tục xin visa DH.  

4. P.HTQT gửi hồ sơ tới Khoa đào tạo yêu cầu tiếp nhận LHS trao đổi theo chuyên 

ngành và thời gian học tập nêu tại Thư tiếp nhận; 

5. LHS tới Việt Nam học tập; P.HTQT gặp LHS, phổ biến nội quy và hướng dẫn thủ 

tục làm thẻ sinh viên, thủ tục nhập học, liên hệ Khoa đào tạo để nhận lớp, giáo trình, 

thời khóa biểu, v..v..; trong trường hợp LHS có nhu cầu trú tại KTX HANU, 

P.HTQT hỗ trợ LHS ký hợp đồng và đóng phí tại P.TCKT. 

2. Trao đổi không đối đẳng 

1. P.HTQT nhận thông tin đề cử LHS và hồ sơ trao đổi đầy đủ từ Trường gửi (KHÔNG 

trực tiếp nhận hồ sơ từ LHS trao đổi). Nội dung chi tiết về thủ tục và hồ sơ trao đổi 

được quy định tại Tài liệu Hướng dẫn trao đổi sinh viên. 

2. Sau khi xem xét hồ sơ, P.HTQT gửi Trường gửi Thư tiếp nhận, nêu rõ chuyên ngành, 

thời gian học tập, và khoản học phí của (các) học kỳ trao đổi theo quy định của Nhà 

trường; 

3. LHS chuyển khoản học phí, gửi thông tin xác nhận bằng email tới Chuyên viên phụ 

trách chương trình trao đổi; 
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4. Sau khi nhận được Giấy báo có khoản học phí của LHS trao đổi từ P.TC-KT, P.HTQT 

tiến hành làm thủ tục xin cấp visa sinh viên (visa DH) cho LHS trao đổi theo thời 

gian trao đổi đề trong Thư tiếp nhận; 

Lưu ý: P.HTQT không khuyến khích LHS rời Việt Nam trong thời gian học trao đổi 

(thời gian trao đổi tối đa chỉ 01 năm học); do đó, P.HTQT chỉ xin visa Một lần trong 

thời gian học trao đổi. Khi visa hết thời hạn, P.HTQT không có trách nhiệm gia hạn 

trừ khi có xác nhận của Trường gửi. 

5. P.HTQT gửi email thông báo kết quả xin cấp visa DH cho Trường đối tác và LHS, 

đồng thời hướng dẫn LHS tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở 

tại làm thủ tục xin visa DH. 

6. P.HTQT gửi hồ sơ tới Khoa đào tạo yêu cầu tiếp nhận LHS trao đổi theo chuyên 

ngành và thời gian học tập nêu tại Thư tiếp nhận; 

7. LHS tới Việt Nam học tập; P.HTQT gặp LHS, phổ biến nội quy và hướng dẫn thủ tục 

làm thẻ sinh viên, thủ tục nhập học, liên hệ Khoa đào tạo để nhận lớp, giáo trình, thời 

khóa biểu,v.v.. Trong trường hợp LHS có nhu cầu trú tại KTX HANU, P.HTQT hỗ 

trợ LHS ký hợp đồng và đóng phí tại P.TCKT. 

V.  Quy định chung: 

1. P.ĐT quản lý hồ sơ gốc của LHS hệ chính quy. 

2. P.HTQT quản lý hồ sơ gốc của LHS hệ ngắn hạn và Bản cam kết chấp hành nội quy 

quy định Nhà trường của toàn bộ LHS học tập tại trường. 

3. Trong vòng 10 ngày sau khi LHS nhập học, P.QT tổ chức cho LHS kiểm tra sức khoẻ 

tại Bệnh viện đa khoa khu vực. Chi phí do LHS tự chi trả. Miễn kiểm tra đối với 

những trường hợp có giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 

của các bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện quốc tế tại Việt Nam. 

Ghi chú:  

1. Để tránh mọi rủi ro và trách nhiệm liên quan, các trường ĐH trên thế giới đều áp dụng 

một trong những điều kiện để LHS được tiếp nhận là phải có bảo hiểm y tế quốc tế 

(BHYT) trước khi nhập học. Tuy nhiên, do đặc thù đối tượng tuyển sinh (đặc biệt là 

LHS Trung Quốc) Đại học Hà Nội không áp dụng điều kiện này mà chỉ khuyến cáo 

các em phải có BHYT trước khi sang nhập học. 

2. Quy trình, thủ tục và yêu cầu nhập họccủa LHS tại trường ĐHHN được áp dụng dựa 

trên Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam Ban hành kèm theo 
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Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày  25 tháng  02  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

D. QUY TRÌNH QUẢN LÝ 

I. Công tác quản lý chung 

- P.HTQT phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý địa bàn, trật tự an toàn xã hội, an 

ninh văn hoá tư tưởng v.v. để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của LHS. 

- Định kỳ hàng tháng, P.HTQT thông báo trực tiếp hoặc thông qua khoa nhắc nhở những 

LHS đến hạn phải làm thủ tục thị thực. 

- Các khoa tiếp nhận phải có trách nhiệm báo cáo về P.HTQT kết quả, tinh thần học tập 

và điểm chuyên cần của LHS theo mẫu báo cáo mà P.HTQT cung cấp ở cuối mỗi học 

kỳ theo mẫu P.HTQT cung cấp.  

- Trước khi LHS tốt nghiệp hoặc hoàn thành khoá học, Khoa đào tạo liên hệ với các 

phòng khoa ban liên quan để đảm bảo LHS đủ điều kiện ra trường.  

- Trong thời gian LHS học tập và sinh hoạt tại trường, P.HTQT là đơn vị đầu mối kết 

hợp với các phòng, khoa ban chức năng trong trường để quản lý và giải quyết các vấn 

đề phát sinh của LHS. Các trường hợp cụ thể được xử lý như sau: 

II. Quy trình quản lý một số trường hợp cụ thể 

1.  LHS xin cấp giấy chứng nhận sinh viên 

Bước 1: Khoa hướng dẫn LHS viết đơn và xác nhận trước khi LHS nộp đơn cho 

P.HTQT. 

Bước 2: P.HTQT căn cứ vào đơn để làm giấy chứng nhận sinh viên cho LHS.  

2. LHS xin bảo lưu, thôi học 

Bước 1: Khoa hướng dẫn LHS viết đơn, lãnh đạo khoa cho ý kiến trước khi chuyển cho 

P.HTQT. 

Bước 2: P.HTQT cho ý kiến và chuyển cho P.ĐT đơn của LHS học hệ chính quy để 

P.ĐT trình BGH ra Quyết định bảo lưu hoặc thôi học. 

Bước 3: P.TCKT giải quyết các chế độ tài chính cho LHS theo quy định chung.  

3.  LHS tự động bỏ học không rõ lí do 

Bước 1: Khoa đào tạo có trách nhiệm định kỳ thông báo bằng văn bản (Phụ lục 7 và 

Phụ lục 8) cho P.HTQT về những trường hợp LHS không đến lớp đã quá số tiết quy 

định mà không có đơn xin phép. 
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Bước 2: P.HTQT triệu tập LHS tìm hiểu thực chất vấn đề để có biện pháp xử lý. 

Bước 3: P.HTQT thông báo bằng văn bản cho P.ĐT để xử lý. 

4. LHS xin ra khỏi ký túc xá 

Bước 1: LHS tự viết đơn xin ra khỏi ký túc xá. 

Bước 2: P.QLSVNT xác nhận vào đơn của LHS về tình trạng tài sản tại phòng ở ký túc 

xá. 

Bước 3:  P.HTQT cho ý kiến vào đơn của LHS. 

Bước 4. P.TCKT căn cứ theo thông tin về tình trạng tài sản tại phòng ở ký túc xá, xử lí 

vấn đề tiền ký túc xá và cược ký túc xá cho LHS.  

5. LHS xin nhận lại tiền cược tài sản ký túc xá 

Bước 1: LHS nhận tại P.HTQT mẫu Đơn xin nhận lại tiền cược tài sản ký túc xá. 

Bước 2: P.QLSVNT xác nhận vào đơn của LHS về việc trao trả phòng  ở và tình trạng 

tài sản tại phòng ở của LHS. 

Bước 3: P.HTQT xác nhận vào đơn của LHS. 

Bước 4: P.TCKT căn cứ theo thông tin trong đơn của LHS, trả lại đầy đủ hoặc một 

phần tiền cược tài sản ký túc xá cho LHS. 

6. Trước và sau kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên Đán 

a. Nghỉ hè 

Bước 1: Trước kỳ nghỉ hè, P.QLSVNT thông báo cho LHS kế hoạch bố trí chỗ ở trong 

năm học tới cho P.HTQT và LSH. 

Bước 2: Khi LHS quay lại trường sau kỳ nghỉ hè, P.QLSVNT đôn đốc LHS đóng các 

khoản phí theo quy định tại P.TCKT và thông báo cho P.HTQT những trường hợp chưa 

đóng phí sau khi đã vào ở ký túc xá hai tuần.  

b. Nghỉ Tết Nguyên Đán 

Bước 1:  Khoa có LHS gửi về P.HTQT danh sách những LHS đăng ký ở lại ký túc xá 

trong dịp Tết Nguyên Đán. 

Bước 2:  P.HTQT đề nghị chi và phát hỗ trợ Tết hoặc tổ chức các hoạt động cho LHS ở 

lại ký túc xá trong dịp Tết. 
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7. LHS gây rối trật tự trong trường 

Trên cơ sở phản ánh của P.QLSVNT hoặc Khoa đào tạo, P.HTQT chủ trì cuộc họp với 

các phòng khoa ban có liên quan và cá nhân LHS để xử lý từng trường hợp cụ thể tuỳ 

theo mức độ vi phạm. 

Nếu có dấu hiệu nghiêm trọng, P.HTQT báo cáo xin ý kiến BGH. 

8. LHS đau ốm hoặc tai nạn 

Sau khi tiếp nhận thông tin, P.HTQT thông báo ngay cho P.QT, P.CTSV và khoa LHS 

đang theo học để phối hợp giải quyết theo tình huống cụ thể. 

Trường LHS phải nhập viện hoặc gặp những vấn đề ý tế nghiêm trọng, P.QT sẽ chủ trì 

giải quyết, P.HTQT và P.CTSV phối hợp hỗ trợ. 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

Yêu cầu hồ sơ LHS Hiệp định Chính phủ 

 

1. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp PTTH (02 bản) 

2. Bản sao công chứng học bạ PTTH (02 bản) 
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3. Bản sao hộ chiếu và visa (02 bản) 

4. Đơn xin học (02 bản theo mẫu của ĐHHN) 

5. Ảnh 4x6 (06 ảnh) 

6. Bản gốc Giấy Khám sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) 

 

Ghi chú: LHS học hệ ngắn hạn và tiếng Việt dự bị không phải nộp hồ sơ tại mục 1, 2 
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PHỤ LỤC 2 

Yêu cầu hồ sơ LHS do Trường đối tác gửi cho Trường ĐH Hà Nội 

 

1. Bản scan bằng tốt nghiệp PTTH (01 bản) 

2. Bản scan học bạ PTTH (01 bản) 

3. Bản scan kết quả học tập 1 năm hoặc 2 năm tại trường đối tác (01) 

4. Bản scan hộ chiếu (01 bản) 

5. Đơn xin học (01 bản theo mẫu của ĐHHN) 

 

Ghi chú:  - LHS học hệ ngắn hạn không phải nộp hồ sơ tại mục 1, 2, 3; 

    - LHS học hệ 0+4 không phải nộp hồ sơ tại mục 3. 
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PHỤ LỤC 3 

Yêu cầu hồ sơ LHS theo thỏa thuận với Trường đối tác 

 

1. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp PTTH (02 bản) 

2. Bản dịch công chứng học bạ (02 bản) 

3. Bản gốc kết quả học tập 1 năm hoặc 2 năm tại trường đối tác (01 bản) 

4. Bản sao hộ chiếu và visa (02 bản) 

5. Đơn xin học (02 bản theo mẫu của ĐHHN) 

6. Ảnh 4x6 (06 ảnh) 

7. Bản gốc Giấy Khám sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) 

 

Ghi chú:  - LHS học hệ ngắn hạn không phải nộp hồ sơ tại mục 1, 2, 3; 

    - LHS học hệ 0+4 không phải nộp hồ sơ tại mục 3. 
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PHỤ LỤC 4 

Yêu cầu hồ sơ LHS tự phí đăng ký hệ 0+4 

 

1. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp PTTH (02 bản) 

2. Bản dịch công chứng học bạ (02 bản) 

3. Bản sao hộ chiếu và visa (02 bản) 

4. Đơn xin học (02 bản theo mẫu của ĐHHN) 

5. Ảnh 4x6 (06 ảnh) 

6. Bản gốc Giấy Khám sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) 
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PHỤ LỤC 5 

Yêu cầu hồ sơ LHS tự phí đăng ký hệ 1+3, 2+2 

 

1. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp PTTH (02 bản) 

2. Bản dịch công chứng học bạ (02 bản) 

3. Bản gốc kết quả học tập 1 năm hoặc 2 năm tại trường đối tác (01 bản) 

4. Bản sao hộ chiếu và visa (02 bản) 

5. Đơn xin học (02 bản theo mẫu của ĐHHN) 

6. Ảnh 4x6 (06 ảnh) 

7. Bản gốc Giấy Khám sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) 
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PHỤ LỤC 6 

Yêu cầu hồ sơ LHS tự phí hệ ngắn hạn 

 

1. Bản sao hộ chiếu và visa (02 bản) 

2. Đơn xin học (02 bản theo mẫu của ĐHHN) 

3. Ảnh 4x6 (04 ảnh) 

4. Bản gốc Giấy Khám sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
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PHỤ LỤC 7 
Mẫu đánh gia kết quả học tập và rèn luyện của LHS Hiệp định 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

KHOA ……………….. 
 

 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ……………….. Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2015 

BẢNG ĐÁNH GIÁ TINH THẦN HỌC TẬP VÀ CHẤP HÀNH NỘI QUY ĐỐI VỚI LHS HIỆP ĐỊNH 

STT Họ và tên Giới 
Ngày 
sinh 

Quốc 
tịch 

Số Hộ 
chiếu 

Kết quả học tập các môn 
 học kỳ.. năm.. 

Chuyên cần Nhận xét Nhận 
xét 

khác
(Nếu 
có) 

              

Số 
tiết 
lên 
lớp 

Số 
tiết 

nghỉ 
học 

Thá
i độ 
học 
tập 

Đạt 
Không 
đạt 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

…                                     

          
TRƯỞNG KHOA 
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PHỤ LỤC 8 

Mẫu đánh giá tinh thần học tập và chấp hành nội quy LHS ngoài Hiệp định 

BẢNG ĐÁNH GIÁ TINH THẦN HỌC TẬP VÀ CHẤP HÀNH NỘI QUY ĐỐI VỚI LHS 

STT Họ Tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Lớp 

Hệ theo 

học 

Thay đổi trong quá trình học Thái độ học tập 

Chuyển 

hệ 
Bảo lưu

Thôi 

học 

Thường 

xuyên  

bỏ học 

Bỏ học quá 

thời gian cho 

phép 

Có biểu 

hiện 

bất 

thường 
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