
LỊCH TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 
 

  

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội triệu tập các thí sinh 

trúng tuyển đào tạo tiến sĩ trong kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 (danh sách trúng 

tuyển kèm theo) 

 Đề nghị các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị đầy đủ và đúng quy định các giấy tờ, kinh phí 

như yêu cầu để nhập học trong ngày 05/7/2017: 

1.   Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (nhận tại Phòng Sau đại học của Nhà trường). 

2. Bản sơ yếu lý lịch (mẫu gửi kèm theo), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của 

chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan nơi công tác. 

3. 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, 03 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp 

thạc sĩ, 01 bản sao công chứng bảng điểm đại học, 01 bản sao công chứng bảng điểm thạc 

sĩ. Các văn bằng và bảng điểm nói trên đều cần có bản gốc để đối chiếu. Đối với bằng cấp 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, cần có xác nhận văn bằng của Cục khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục.  

4. 01 giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có). 

5. Quyết định cử đi học của cơ quan chủ quản đối với diện cán bộ công chức, viên chức 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử đi học (bản chính). 

6. Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (nộp bản photocopy nhưng phải mang theo 

bản chính để kiểm tra). 

7. 01 ảnh (3x4) đựng trong phong bì có ghi rõ họ tên, chuyên ngành học và 01 file ảnh (3x4) 

để làm thẻ học viên. 

8. Các khoản kinh phí: 

a) Hồ sơ học viên, tài liệu, thẻ học viên, ........:    100.000 đồng 

b) Học phí tạm thu của học kỳ 1(05 tháng):        10.750.000 đồng  

  9.   01 bản photocopy chứng minh thư để làm thẻ sinh viên và thẻ ATM đa năng. 

 

 Nhà trường gửi kèm theo đây biểu mẫu Sơ yếu lý lịch nghiên cứu sinh (file đính kèm) 

 

 


