
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:         /ĐT 
    V/v: Lựa chọn ngành học Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2021 
 cho sinh viên QH-2021-I/CQ CN2,3,8               
   
 

Kính gửi: Sinh viên khoá QH-2021-I/CQ  nhóm ngành CN2, CN3, CN8 
            

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, Phòng Đào tạo trân trọng 

thông báo về công tác tổ chức để sinh viên khoá QH-2021-I/CQ lựa chọn ngành học như 

sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Sinh viên Khoá QH-2021-I/CQ thuộc nhóm CN2; CN3; CN8. 

2. Giới thiệu về ngành đào tạo 

Sinh viên tham gia buổi giới thiệu về các ngành đào tạo theo lịch sau: 

Khoa 
Nhóm ngành/tên 

ngành 
Thời gian Hình thức 

CNTT 

CN8 (Chương trình 
đào tạo CLC) 
+ Khoa học máy tính 
+ Hệ thống thông tin 
+ Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 

8h00, thứ 7 ngày 04/12/2021 

+ Trực tuyến qua hệ 
thống MS Teams 
+ Địa chỉ phòng họp 
được gửi vào email 
VNU của sinh viên 

ĐTVT 
CN2 
+ Kỹ thuật Robot 
+ Kỹ thuật máy tính 

9h00, Chủ nhật ngày 05/12/2021 

VLKT& 
CNNN 

CN3 
+ Vật lý kỹ thuật 
+ Kỹ thuật năng 
lượng 

9h00, Thứ 7 ngày 04/12/2021 

3. Tiêu chí phân ngành 

- Sinh viên được lựa chọn ngành học trong nhóm ngành của mình; 

- Sau buổi giới thiệu về ngành đào tạo, sinh viên làm đơn (theo mẫu) nộp online 
(theo đường link gửi qua email VNU của sinh viên) trước Thứ năm, ngày 09/12/2021; 

- Việc phân ngành học dựa theo nguyện vọng, chỉ tiêu từng ngành và điểm xét 
tuyển đầu vào của sinh viên; 

- Các sinh viên không có đơn đăng ký ngành học, Nhà trường sẽ chủ động việc 
phân ngành học cho sinh viên và sinh viên phải thực hiện theo sự phân công này. 



 

Kết quả phân ngành học sẽ được thông báo trước ngày 15/12/2021 trên website: 

www.uet.vnu.edu.vn.  

Trân trọng thông báo./. 

  TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
Nơi nhận:                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi;  
- Lưu VT, ĐT, NT.8.                                               
                                                                                              

 
              

 Vũ Thị Bích Hà 


