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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Số:             /XHNV-CT&CTSV 

V/v xét chọn sinh viên tham dự  

diễn đàn  sinh viên Châu Á với môi 

trường năm 2016 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày         tháng           năm 2016 
 

 

Kính gửi:  Ban Lãnh đạo các Khoa 

 

Căn cứ công văn số 904/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/4/2016 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á 

với môi trường năm 2016, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa xét chọn 

sinh viên tham dự chương trình theo các nội dung như sau: 

1. Thời gian: Từ 03 đến 08 tháng 8 năm 2016. 

2. Địa điểm: Trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. 

3. Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ. 

4. Tiêu chuẩn xét chọn 

- Là sinh viên đại học hệ chính quy Khóa QH-2013-X hoặc QH-2014-X hiện 

đang theo học tại đơn vị. 

- Có sức khỏe tốt để tham gia chương trình. 

- Có sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc về vấn đề môi trường. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, đạt chuẩn TOEIC từ 600 trở 

lên hoặc diểm TOEFL iBT từ 62 điểm trở lên hay các chứng chỉ tương đương. 

- Có kết quả học tập (tính đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016) đạt loại 

Giỏi; có ý thức kỷ luật cao; có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt 

động xã hội; có kỹ năng làm việc nhóm. 

- Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến vấn đề 

môi trường và bảo vệ môi trường. 

- Sinh viên chưa tham gia hoặc đang được xét tham gia các chương trình 

trao đổi sinh viên/các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016. 

5. Phân bổ chỉ tiêu: Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Đông phương 

học, Khoa Lịch sử, Khoa Văn học: Mỗi đơn vị đề cử 01 sinh viên. 
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6. Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ làm thành 02 bộ. Một bộ bằng tiếng Việt; Một bộ 

dịch sang tiếng Anh. 

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội (âm 

nhạc, khiêu vũ…), khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được 

lựa chọn tham gia đoàn đại biểu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Lý lịch khoa học. 

- Bảng điểm học tập (tính đến hết học kỳ I năm học 2015 - 2016). 

- Bài luận bằng tiếng Anh có độ dài khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với 

chủ đề: “Đa dạng sinh học và sự lựa chọn thông minh”. 

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương. 

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế 

có sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Bản. 

- 01 bản photo thẻ sinh viên (không cần dịch sang tiếng Anh). 

- Các chứng nhận về hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học.... 

(nếu có). 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ 

sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin 

(xét tuyển tham dự “Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường năm 2016”, 

Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các 

loại giấy tờ có).  

Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa, 

Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa lựa chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn để 

Đại học Quốc gia Hà Nội xét chọn. Hồ sơ sinh viên được cử tham dự đề nghị gửi 

về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước ngày 15/4/2016 

(Thứ sáu). 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu HC-TH, CT&CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn 
 

 

 


