DAI HOC QUÓC GIA
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

cONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VIET NAM

DÙc lap-Ty do-Hanh phúc

TRUONG AI HOC QUÓC TE

Só. 95TB-HQT

Thànhpho Hô Chi Minh, ngày.A tháng&

nám 2021

THÔNG BÁO
ve quy trinh chuyên ngành/ churong trinh oi vÛi hÍc ky I nm

hÍc 2021- 2022

Nhà truong thông báo v viÇc chuyn ngành, chuyén chuong trinh cça sinh viên ôi vÛi hÍc
ky I näm hoc 2021 2022 nhu sau:
Nhïng sinh viên có nguyen vong chuyen ngành, chuyên chuong trinh thuc hiÇn theo quy
trinh sau:
1. Buoc 1: Sinh viên iên

don theo mâu, on phäi có xác nh¡n cça phu huynh.

2. Buóc 2:
a) Dôi vói don xin chuyên sang chuong trinh do ai hÍc Quoc tê cap bäng: Sinh viên nÙp
don lây y kiên xác nhân t¡i vän phòng Khoal BÙ môn dang hÍc và Khoa/ Bô môn xin chuyên ên.

b) Dôi vÛi don xin chuyên sang chuong trinh liên kêt: Sinh viên nÙp on lây ý kiên xác
nhan tai vän phòng Khoa/ B0 môn dang hoc, Khoa/ BÙ môn xin chuyën dên và phòng Hop tác
Dào tao Nuóc ngoài (O1.614)
3. Buóc 3: Sinh viên nÙp on

t¡o ai

(nêu có) tai Phòng ào
4. Buóc 4:

(don hop lÇ, ä

hoàn tât các yêu câu) và các giây tò cân thiêt

hÍc (02. 708) trong thÝi gian

Phòng ào t¡o ai hoe thrc hiÇn kiÃm tra

hieu xem xét và ban hành Quyêt dËnh ôi

tir

ngày 28/6-09/7/2021.

theo quy

on

vÛi các sinh viên thôa ieu

trinh Ban Giám

inh,

kiÇn chuyên ngành/ chuong

trinh. Thoi gian phan hôi kêt quà tir ngày 28/7-06/8/2021.
5. Buoc 5: Các sinh viên duoc cho phép chuyên ngành/
viên mói và tài khoàn Edusoft qua email theo thÝi gian nhu ä
6. Buoc 6: ôi

he

các

vÛi các sinh viên

dugc

cho

chuong

trinh së

nhân

m

sô sinh

thông báo.

phép chuyên ngành/ chuong trinh,

sinh viên liên

Phòng/ Trung tâm sau:
Sinh viên

a) Phong Công tác

b) Trung tâm Djch
Student

Email, My IU,

vu

làm thè sinh viên mÛi.

(O1.105) ê

Công nghÇ Thông

tin

(01. 312) ê duçc

chuyên ôi

các tài kho£n

Blackboard.

ên
Truong Dai hÍc Quôc tê thông báo

các on

vË và các sinh viên duoc biêt é thåc hiÇn.

TrântrongJ

Noinh-n:
Ban Giám hiÇu (ê báo cáo);
- Các Khoa/ BÙ môn, P. CTSV,
P. HTDTNN, TTDVCNTT
- Luu: VT, P. TÐH.

(e phôi hop);
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