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There are no translations available.
Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN xét tuyển thẳng vào bậc đại học theo Quy
định của ĐHQGHN ( tải quy định tại đây )

tế;

1. Phiếu Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển (theo mẫu tại đây )
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):
3. a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc
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4. b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
5. c) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
6. d) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc
gia.
7. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ
thi (nếu có):
8. a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc
tế;
9. b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc
gia.
10. Hai (02) ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
11. Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển
thẳng và xét tuyển.

Hồ sơ nộp về trường Trường Đại học Công nghệ (Phòng 105-Nhà E3) trước ngày20/5/2018.

Đối với các thí sinh xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ( tải hướng dẫn tại đây)

a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2018:

– Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, l
khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ( tải phiếu tại đây );

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội
tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham
dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận
đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc
gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng
nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các
đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
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+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh
chân dung cỡ 4 x 6.

– Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 7 của
Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ( tải phiếu tại đây );

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh
chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

b) Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận
đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu
nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

Link
nguồn:&nbsp;https://uet.vnu.edu.vn/mau-van-ban-cho-viec-tuyen-thang-vao-truong-dai-hoc-co
ng-nghe/
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