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CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  LLIIÊÊNN  KKẾẾTT  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO  TTHHẠẠCC  SSĨĨ QQTTKKDD 

GGIIỮỮAA  TTRRƯƯỜỜNNGG  ĐĐHH LLAA TTRROOBBEE ((AAUUSSTTRRAALLIIAA)) VVÀÀ TRƯỜNG ĐH HÀ NỘI 

 

HHƯƯỚỚNNGG  DDẪẪNN  CCHHUUẨẨNN  BBỊỊ  HHỒỒ  SSƠƠ  NNHHẬẬPP  HHỌỌCC  

Sinh viên nhập học vào Chương trình thạc sĩ QTKD giữa trường ĐH La Trobe (Australia) 

và trường ĐH Hà Nội cần nộp hồ sơ nhập học bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau: 

 

STT Loại văn bản/ Giấy chứng nhận 

 

Số lượng 

(bản) 

1 Đơn xin nhập học (Application Form) 01 

2 Thư giới thiệu mẫu 1 (Referee’s Report 1) 01 

3 Thư giới thiệu mẫu 2 (Referee’s Report 2) 01 

4 Offer Acceptance Form 01 

5 Bản dịch có công chứng bằng tốt nghiệp đại học  01 

6 Bản dịch có công chứng Bảng điểm đại học 01 

7 Bản công chứng Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL/ IELTS 01 

8 Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV/ Resume) 01 

 9 Ảnh sinh viên cỡ 4*6 (Photos size 4*6) 02 

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

 

I. APPLICATION FORM (Đơn xin nhập học)  

Học viên lưu ý điền chính xác các thông tin đã điền mẫu dưới đây bằng CHỮ IN HOA 

 Personal Details   

Family name:    PHAM   

Given Name(s):  _THI PHUONG CHI    

.................... 

Course Preferences 

           Name of Course         Partner Institution                Commencing Studies 

MBA HANU 
           03/2014 

 

Education background and qualifications  
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2. Completed post-secondary (tertiary studies) 

Học viên chỉ khai vào phần này tên những trường đại học và khóa học mà học 

viên còn giữ đầy đủ cả bằng tốt nghiệp/ chứng chỉ và các bảng điểm, và 

phải nộp kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm của các khóa học 

mà học viên đã khai. 

 

4. Work experience (employment) history 

Học viên khai quá trình công tác, tên công ty, vị trí nắm giữ, tắm tắt công việc đảm 

nhiệm ...  

How did you hear about us? 

Học viên tích vào kênh thông tin mà mình biết đến chương trình. 

Declaration and Agreement 

Học viên đọc thông tin để nắm được các quy, định điều khoản của Trường 

trước khi ký vào đơn đăng ký học. 

Check list 

Học viên kiểm tra thông tin và đánh đấu tích (√) vào các ô tương ứng. 

Applicant’s Signature  

_______________________ Date (d/m/y) ___/ ___/ ______ 

Học viên kí tên và ghi ngày tháng 

II. REFEREE’S REPORT 1 & 2 (Hai (02) thư giới thiệu)  

Hai thư giới thiệu theo mẫu được dùng để đánh giá năng lực công tác và học 

tập của học viên. Hai thư giới thiệu này nên được xác nhận bởi người phụ trách 

trực tiếp hoặc giáo viên đẵ từng giảng dạy của học viên và không bắt buộc phải 

có dấu xác nhận của cơ quan. Học viên phải cung cấp 02 thư giới thiệu.  

 

IV.     OFFER ACCEPTANCE FORM 

 Section 1  Personal Details   

Học viên điền đầy đủ thông tin cá nhân vào các phần tương ứng. 

 Section 2  Course Acceptance Information   

        Name of Course      Name of partner Institution   Commencement date 

MBA          HANU 
            03/2014 
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 Section 3  Refund and Privacy Statement  

Học viên đọc thông tin để biết các quy định, điều khoản của Trường. 

 Section 4  Conditions of Acceptance and Declaration  

Học viên đọc thông tin để nắm được các quy, định điều khoản của Trường 

trước khii ký vào đơn. 

Signature ____________________  Date (dd/mm/yy) ___/ ____/ ___________ 

Học viên chỉ kí tên, phần ngày tháng Date sẽ được điền bởi bộ phận xử lí HS 

 

Check List and Contact Details  

Học viên tự kiểm tra lại thông tin và đánh dấu tích vào các ô tương ứng. 

 

V & VI.  Bản dịch có công chứng Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học 

Học viên đem bản gốc Bằng tốt nghiệp ĐH và Bảng điểm đến các phòng coong 

chứng dịch thuật để dịch hoặc đến địa chỉ trung tâm dịch thuật của trường Đại 

học Hà Nội 

 

 

 

 

VII. Chứng chỉ tiếng Anh 

 Học viên đã  có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL (International) đã thi trong 

vòng 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ) cần nộp 01 bản sao công chứng của 

chứng chỉ tiếng Anh. 

 Học viên chưa có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL cần đăng kí tham gia kiểm 

tra trình độ Tiếng Anh theo dạng thức IELTS sẽ được tổ chức trước thời gian 

nhập học một tháng.  

VIII. Sơ yếu lý lịch (Resume) 

Học viên viết sơ yếu lý lịch tự thuận bằng tiếng Anh. Nội dung sơ yếu lý lịch gồm bốn 

(04) phần cơ bản sau: 

1.   Personal information 

2.   Education 

3.   Working experience: Cần miêu tả cung cấp thông tin chi tiết các vị trí đã 

và đang nắm giữ, đặc biệt là về kinh nghiệm quản lí, lãnh đạo 

Văn phòng Trung Tâm Dịch Thuật, nhà D2, Trưòng ĐH Hà Nội  

Tel: 04-3.8544 338 ext 408 hoặc 04-3.5535572 

Thời gian làm việc: sáng: 7.30 – 11.30, chiều 13.30 – 17.30 
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4.   Interest (optional) 

 

 Ảnh  

Học viên cần nộp 02 chiếc ảnh cỡ 4x6 cm và để vào trong 1 phong bì. Học viên ghi rõ 

họ tên và ngày tháng năm sinh lên sau ảnh. 

 

Thông báo nhập học  

 Đại học La Trobe chỉ xét hồ sơ của các học viên đã hoàn thành đầy đủ các lọai 

giấy tờ yêu cầu trong giấy hướng dẫn nhập học này 

 Các thông báo của văn phòng La Trobe (về lịch học, thời khóa biểu, v.v. )sẽ 

được gửi tới học viên qua e-mail. 

 Giấy báo nhập học sẽ gửi tới học viên qua email hoặc học viên đến nhận trưc 

tiếp tại văn phòng La Trobe. 

 

 

 

 


