
BO GIAO DVC  VA DAO TiO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DHSP HA NO! 2 Dc 1p  - Tiy do - Hinh phüc 

S6:J3 /TB-DHSPHN2 Ha N5i, ngàyoI'/tháng 5 nám 2021 

THÔNG BAO 
Bang k5 h9c cilng lüc 02 churong trInh dào tio 

trInh d di h9c cp bang chInh quy 

Nhà trix&ng thông báo k hoach  däng k h9c bce eüng lüc 02 chi.wng 

dào tao  trInh d dai  he cp bang chInh quy (sau day gi tt là dng k hc 

áp ding di vol sinh viên khóa 45 (dáng /g ldn th& 3,) và 46 (dang lcj ln th 

th nhu sau: 
Ic 1. Ke hoich dang ky 

- Th?yi gian dàng k: j 81100 ngày 24/5/2021 dn 17h00  ngày 05/6/2021. 

- Sinh viên có nguyen v9ng bce ngãnh 2 th%rc hin ding k hc ngành 2 trirc 

tuyn tai  dja chi: https://forms.gle/XumcwQNQMP4s7hdH8   

- Ngay sau khi trO 'a  trixmg hc tap, sinh viên vi& Dn dang k hc ngành 2 theo 

mu (tái v tit dia  chi http://tinchi.hpu2.edu.vn/)  và np v PhOng Dào tao. 
2. Biu kiin däng k h9c 

- DA hoàn thành kMi luçing hçc tp t6i thiu 14 tIn chi. 

- Däng k hc ngành 2 là các ngành six phm (dào tgo giáo vien) phài có dim 

trung bInh chung tIch lily tInh dn thai dim xét dat  2,5 dim trO len theo thang 

dim 4 và phâi dt nguông dam bâo chat krçmg dan vao theo quy djnh hin hành 

cUa B Giáo djc và Dào tao. 

- Ding k hc ngành 2 là các ngành ngoài six phm phái cO dim trung blnh 

chung tIch lüy tlnh dn thai dim xét dat  2,0 dim trO len theo thang dim 4. 
A • X • Ic d • A 3. Nçn dung kiem tra mon nang khieu (ap dyng doi vcii sinh vien dang ky hQc 

ngành 2 là ngành Giáo dyc Mrn non hogc ngành Giáo dyc Th cMO 

- Ngãnh Giáo diic Mm non kim tra 02 ni dung: K chuyn, Hat. 

- Nganh Giáo dijc Th cht kim tra 02 nOi  dung: Bt xa t?i  ch, Chy cir ly lOOm. 

(Th&i gian 1de2m tra mon nàng iclillu sê thông báo sau). 
Ic A 4. Ke hoch hçc tp 
Thrc hin theo Quy dnh dào tao dai h9c chinh quy theo h thong tin chi hin 

hành cUa Nhà tru&ng. 
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Noinhin: 
- Hiu trrnrng (dê báo cáo); 
- Các dan vj (de thirc hip,); 
- LLru: TC-HC, D1 

5. L phi 

- Sinh vien ding k hçc ngành 2 thicc hin np 1 phi xét tuyn theo hInh thirc 

chuyn khoân qua ngãn hang theo nOi  dung sau: 

+ Ten dan vj thii huàng: Trithng Di h9c Su phm Ha Ni 2. 

+ S tãi khoân: 42610000276664, Ngãn hang TMCP Du tu và Phát trin Vit 

Nam, chi nhánh Phüc Yen - Vinh PhUc. 

Hotc s tài khoân: 1022333888, Ngân hang TMCP Ngoti thuang Vit Nam, 

chi nhánh Phüc Yen - Vinh Phiic. 

- L phi xét tuyn di vâi các ngành (tr1r Giáo dyc Mdin non và Giáo dyc 

Th chdt): 25 .000d/sinh viên. 

- L phi xét tuyn và 1 phi kim tra mon näng khiu ngãnh Giáo dc Mm 

non, ngành Giáo diic Th chat: 325.000d/sinh viên. 

+ Ni dung np tiên: 

[Hç và tên}.[Mâ sinh viên].[LPDKNGANH2] 

Mci thông tin xin lien h: chuyên viên Nguyn Thj Thu Hang, Phàng Dào t.o, 

Trithng DHSP Ha Ni 2; din tho.i: 0982 236 861. 

Yêu cu các khoa, Vin Cong ngh thông tin, Trung tam Giáo diic Quc 

phông và An ninh thông báo cho c vn hçc tp và sinh viên d thirc hin.I. 
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