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THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC NGÔN NGỮ HỌC 2012 – 2013 Căn cứ theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ túc kiến thức cho kỳ thi sau đại học, được sự đồng
ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội),
Khoa Ngôn ngữ học sẽ tổ chức lớp Bổ túc kiến thức Ngôn ngữ học cho các đối tượng đã có
bằng cử nhân: Ngoại ngữ, Văn học, Hán Nôm, Báo chí, Ngữ văn sư phạm (những ngành có từ
60% chương trình trùng với chương trình của ngành ngôn ngữ học) phục vụ cho kỳ thi tuyển
sinh sau đại học trong năm 2013.
1. Thời gian bắt đầu khoá học: đầu tháng 10/2012 2. Địa điểm: Khoa Ngôn ngữ học, Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Lệ phí khoá học: 5,000,000đ (đối với lớp trên 10 học viên).
4. Hồ sơ gồm có:
- Bản sao bằng Đại học/Cao học kèm theo bảng điểm (công chứng).
- Phiếu đăng kí học Bổ túc kiến thức (
có mẫu kèm theo
).
5. Nộp đơn xin học học từ ngày 05/09/2012 đến 25/09/2012 tại Văn phòng Khoa Ngôn ngữ học,
phòng 304, tầng 3, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội. Gặp cô Vũ Hương Mai – ĐTCQ: 04,35588603, ĐTDĐ: 0916881819.
Khoa Ngôn ngữ học xin thông báo và kính mời những người có nhu cầu đến làm thủ tục để theo
học.
Khoa Ngôn ngữ học

TRƯỜNG ĐH KHXH & NV
NGÔN NGỮ HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA
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PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ………………………………………… Nơi sinh………………………………………...
Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
ĐT nhà riêng: …………………ĐT nơi làm việc: …………………ĐT di động: …………………...
Địa chỉ Email: ………………………………………………………………………………………...
Tốt nghiệp Đại học/Cao học: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Năm tốt nghiệp: ………………........... Xếp hạng tốt nghiệp:………………………………………...
Xin đăng ký lớp Bổ túc kiến thức Ngôn ngữ học để dự thi Cao học, Nghiên cứu sinh mã ngành
Ngôn ngữ và xin thực hiện đúng nội quy của lớp học.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2012

Người đăng ký ký tên
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