
BO GIAO DVC  VA DAO TiO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'€ING DHSP HA NQI 2 Dc 1p - Tn do -  Hinh phüc 

S: 1S9/TB-DHSPHN2 Ha N.5i, ngày//o?tháng  8 nàm 2021 

THÔNG BAO 
Bang k hQc cüng inc 02 chiwng trInh dào tto 

trInh d di hçc cap bang chInh quy 

Nhà tru&ng thông báo k hoich däng k9 h9c h9c cüng Iüc 02 chuxmg trinh 

dào to trmnh d di h9c cp bng chInh quy (sau day gi tt là dãng k h9c ngành 2) 

áp diing di vói sinh viên khóa 45 (dàng kj ln thz, 3 - dcrt 2) và 46 (dàng lg lan 

thz 1- dçrt 2), cit th nhix sau: 

1. Ké hoich däng k 

- Th&i gian däng k: tt'i 8h00  ngày 16/8/2021 dn 17h00  ngày 23/8/2021. 

- Sinh viên có nguyen v9ng h9c ngành 2 thirc hin dãng k h9c ngành 2 trirc 

tuyn tai dia chi: https://forms.qle/pl  pXhhwi558LBxUR9  

- Ngay sau khi trà li trithng h9c tap, sinh viên vit Dcm däng k h9c ngành 2 theo 

mu (tái v ti dja chi http://tinchi.hpu2.edu.vn/)  và np v PhOng Dào tto. 

2. Biu kin dang k hQc 

- Dã hoàn thành khi luçing h9c tp ti thiu 14 tin chi. 

- Bang k h9c ngành 2 là các ngành su phm ('dào tgo giáo vien,) phãi có dim 

trung blnh chung tich luy tInh dn th?i dim xét dt 2,5 dim tth len theo thang 

dim 4 và phài dt ngung dam bão cht lugng du vào theo quy djnh hin hành 

cüa Bô Giáo due và Dào tao. 

- Bang k h9c ngành 2 là các ngành ngoài su phm phài có dim trung bInh 

chung tjch lüy tInh dn thñ dim xét dt 2,0 dim trâ len theo thang dim 4. 

3. Ni dung kim tra mon náng khiêu (ap dyng di vài sinh viên dàng k) hQc 

ngành 2 là ngành Giáo dyc Md,n non hoc ngành Giáo dyc Thea  chd't) 

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

- Ngành Giáo dye Th chat kim tra 02 ni dung: Nm ng11a gp bng, Tti ch bit 

cao thu gi. 

(Thai gian kiém fra mon nàng khiê'u së thông báo sau). 

4. Kê hoich h9c tp 

Thirc hin theo Quy dnh dào tio di h9c chinh quy theo h thng tin chi hin 

hành cña Nhà tru&ng. 
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TL. HIEU TRUQNG 
ONG DAO TiQ11/ 

5. L phi 

- Sinh viên däng k h9c ngành 2 thirc hin np 1 phi xét tuyn theo hInh thi'rc 

chuyn khoân qua ngân hang theo ni dung sau: 

+ Ten dcm vj thii hung: Trithng Dti hçc Su phim Ha Ni 2. 

+ S tài khoân: 42610000276664, Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit 

Nam, chi nhánh PhUc Yen - Vinh Phüc. 

Hotc so tài khoán: 1022333888, Ngân hang TMCP Ngoi thuo'ng Vit Nam, 

chi nhánh Phüc Yen - Vinh Phüc. 

- L phi xét tuyn: 25.000disinh viên. 

- L phi kim tra mon näng khiu ngành Giáo diic Mm non, Giáo dçic 

Th chtt: 300.000d/sinh viên. 

+ Ni dung np tin: 

[Ho và tên].{Mâ sinh vien].[LPDKNGAN}I2] 

M9i thông tin xin lien h: chuyên vién Nguyn Thj Thu Hang, Phông Dào tao, 

Trrning DHSP Ha Ni 2; din thoui: 0982 236 861. 

Dê nghj các khoa, Vin Cong ngh thông tin, Trung tam Giáo diic Quôc phông 

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

Noinhân: 
- Hiu truóng ('dê báo cáo); 
- PHT.Trinh DInh Vinh (dê chi dgo,; 
- Các dan vi 'dê thur hién); 
- Luu: TC-HC, DT. 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

XIN BANG KY HQC NGANH 2 

xét tuyên h9c ngành 2 Tri.thng DHSP Ha Ni 2. 

Ten em là.. . . .*... Ngày sinh / I  

Ncii sinh:   .S diên thoai  
So CCCD Ma sinh viên  
Ngành dào tto dang h9c Lip Khóa h9c  

- Dim trung bInh chung tIch 1u (tInh theo thang diem 4):  
- S tin chi tIch 1üy  

1. Thông tin h9c bt cap THPT và kêt qua trüng tuyên dii h9c chInh quy 
1.1. Xp loti hanh  kim bc THPT: Lrp 10  ; L&p 11 ; Lp 12  
1.2. Xêp loii h9c lirc hip 12  
1.3. Thông tin k& qua trüng tuyn dai  h9c h chInh quy vào Trumg DHSP Ha Ni 2 

- Näm trüng tuyn:  KVIJT DTU'T  
- Tng dim tri'ing tuyn (bao gm cá dim uu tiên nu có):  

2. Thông tin dãng k xét tuyên h9c ngãnh 2 
2. 1. HInh thüc xét tuyên (xét tuyn thng hoàcxét hQc bq hocxét theo dim thi tt nghip THPJ): 

2.2. T hçrp và dim mon xét tuyn: (vI du - Toán. 8,5; Vgt lj: 8,0; Hóa hoc. 8,5)  

2.3. Tng dim (bao gm Ca diem uu tiên nêu có):  
Sau khi dã nghiên cüu k5 thông báo cüa Nhà trung v vic h9c cüng iüc hai 

chuang trInh, xét thy bàn than có dit diu kin d tham gia h9c ngành 2, em vit dan 
nay kinh d nghj Hi dàng xét cho em duçic h9c ngành 2 (Ghi dqy ten ngành 2): 

Em xin hüa së h9c tp t& và thirc hin mçi ni quy, quy djnh cUa Nba trmmg. 
Em xin chân thành cam an! 

Ha Nói, ngày tháng nàm 202... 

Co vn hoc tp Tnthng khoa/VinITT Ngtrô'i lam don 
(Ncii SV dang hoc ngành 1, (Ncri SV dang hc ngành 1, (K và ghi rO h9 ten) 

K và ghi rö h9 ten) K và ghi rö h9 ten) 

Ghi chi: 

- Sinh viên tim hieu thông tin tá hçrp xét tuyn cia các ngành dào tQo theo nãm tuyen sinh trên 
webs ite tuyensinh. hpu2. edu. vn. 

- Nê'u xét tuyen sft dyng ke1t qua hQc tIp a câ'p THPT (hoc ba,), diem mon xét tuyen là diem trung 
bInhc3ngctkihQck))1 vàhQck5'216p 12. 
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