
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh:02066       

Kính gửi anh: Lưu Việt Hưng 

Ngày sinh: 02/08/1991 Nơi sinh: Hải Dương 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển v o chuy n ng nh 

Khoa học máy tính c a Trường trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 b c 

ti n s  theo Quy t định số 1028 QĐ-ĐT ng y 25/10/2018 c a Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số nghi n c u sinh: 18028005 

Mời anh đ n l m th  tục nh p học v  dự buổi giới thiệu về Nh  trường, các khoa v  

các thông tin cần bi t trong quá trình đ o tạo (Quy ch  đ o tạo, chương trình đ o tạo, …). 

Thời gian nh p học: T  13h30 đ n 1 h00, Th  ba, ngày 02/11/2018 

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  1 h00 đ n 16h30, ng y 02/11/2018 

Địa điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, H  Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ chưa có Bằng thạc sĩ) ho c Bằng tốt nghiệp 
thạc sĩ (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ đã có Bằng thạc sĩ): 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n 
photocopy có công chứng. 

3. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

5. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

6. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

7. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ nghiên cứu sinh, hồ sơ và tài liệu cho nghiên cứu sinh: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019: 12.000.000đ 
  

 12.180.000đ 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh:02067       

Kính gửi anh: Phạm Đình Nguyện 

Ngày sinh: 10/12/1995 Nơi sinh: Bắc Giang 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển v o chuy n ng nh Cơ 

kỹ thu t c a Trường trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 b c ti n s  

theo Quy t định số 1028 QĐ-ĐT ng y 25/10/2018 c a Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số nghi n c u sinh: 18028006 

Mời anh đ n l m th  tục nh p học v  dự buổi giới thiệu về Nh  trường, các khoa v  

các thông tin cần bi t trong quá trình đ o tạo (Quy ch  đ o tạo, chương trình đ o tạo, …). 

Thời gian nh p học: T  13h30 đ n 1 h00, Th  ba, ngày 02/11/2018 

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  1 h00 đ n 16h30, ng y 02/11/2018 

Địa điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, H  Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ chưa có Bằng thạc sĩ) ho c Bằng tốt nghiệp 
thạc sĩ (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ đã có Bằng thạc sĩ): 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n 
photocopy có công chứng. 

3. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

5. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

6. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

7. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ nghiên cứu sinh, hồ sơ và tài liệu cho nghiên cứu sinh: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019: 12.000.000đ 
  

 12.180.000đ 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh:02065       

Kính gửi chị: Nguyễn Thị Dung 

Ngày sinh: 13/03/1991 Nơi sinh: H  Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển v o chuy n ng nh V t 

liệu v  linh kiện nano c a Trường trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 

b c ti n s  theo Quy t định số 1028 QĐ-ĐT ng y 25/10/2018 c a Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

Mã số nghi n c u sinh: 18028007 

Mời chị đ n l m th  tục nh p học v  dự buổi giới thiệu về Nh  trường, các khoa v  các 

thông tin cần bi t trong quá trình đ o tạo (Quy ch  đ o tạo, chương trình đ o tạo, …). 

Thời gian nh p học: T  13h30 đ n 1 h00, Th  ba, ngày 02/11/2018 

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  1 h00 đ n 16h30, ng y 02/11/2018 

Địa điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, H  Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ chưa có Bằng thạc sĩ) ho c Bằng tốt nghiệp 
thạc sĩ (đối với thí sinh dự thi đào tạo tiến sĩ đã có Bằng thạc sĩ): 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n 
photocopy có công chứng. 

3. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

5. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

6. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

7. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ nghiên cứu sinh, hồ sơ và tài liệu cho nghiên cứu sinh: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019: 12.000.000đ 
  

 12.180.000đ 

 


