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THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH VIÊN CÁC LỚP SƯ PHẠM DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHOÁ 64 

 
 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp:  

- SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 

- SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) 

- SP Sinh học (dạy Sinh học bằng tiếng Anh) 

- SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)  

Đối tượng: các thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành SP Vật lý, SP Hoá học, SP Sinh 

học, SP Tin học tương ứng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014. 

Sinh viên có nguyện vọng được học các lớp trên viết đơn (theo mẫu in sẵn) và nộp tại 

văn phòng khoa trước 16h ngày 04/09/2014. 

Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của các sinh viên đăng ký học,  thời 

gian và địa điểm thi cụ thể như sau: 

- Thời gian : 9g30 ngày 06/09/2014 

- Địa điểm: nhà K - trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Xét tuyển: Lấy điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh (từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu). 

 
 KT.HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: -  Các khoa có ngành đào tạo         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
               -  KH-TC     
                 - Lưu: VT, ĐT           
 
 
           PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÀO 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH VIÊN CÁC LỚP SƯ PHẠM DẠY BẰNG TIẾNG ANH KHOÁ 64 

 
 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Em tên là: ............................................................................................... 

Ngày sinh: .........................................  

Ngành học đã trúng tuyển:.................................................  

Em có nguyện vọng xin vào học lớp :.............................. ( dạy. . . . . .  bằng tiếng Anh) 

 Em xin cam kết nếu trúng tuyển sẽ chấp hành đầy đủ các qui định của nhà trường 

và khoa đề ra. 

  Hà Nội,  ngày . . . tháng 09 năm 2014 
 Người viết đơn 
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