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THÔNG BÁO
Vv: Chương trình tặng quà cho tân sinh viên các chương trình
Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính,
Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý năm 2019
1. Mục đích
Nhằm hỗ trợ tài chính các tân sinh viên chương trình Cử nhân Hệ thống thông
tin quản lý, Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN triển
khai chương trình tặng thiết bị học tập/tiền mặt giá trị tương đương trong năm học
2019 - 2020.
2. Đối tượng nhận quà tặng
Các sinh viên trúng tuyển, hoàn tất thủ tục nhập học vào chương trình Cử nhân
Hệ thống thông tin quản lý, Cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính tại Khoa Quốc tế ĐHQGHN đạt điều kiện nêu ở mục 4) Thông báo này.
3. Hình thức tặng quà
- Hiện vật: Máy tính xách tay ASUS Vivobook X507UA-EJ314T (hoặc loại
tương đương) hoặc;
- Tiền mặt: 10.000.000đ
- Các tân sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận quà tặng đăng ký hình thức nhận quà là
hiện vật hoặc tiền mặt với Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Công tác Học sinh Sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN sau khi nhập học tại Khoa Quốc tế.
- Quà tặng hiện vật hoặc tiền mặt được trao trực tiếp từ Khoa Quốc tế ĐHQGHN tới các tân sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận quà, không có giá trị quy đổi, hoặc
chuyển giao cho mục đích khác tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.
4. Số lượng và điều kiện xét quà tặng
Ngành đào tạo

Hệ thống thông tin quản lý
(MIS)

Số lượng tối đa
(suất)

Top 10 tân sinh viên ngành MIS có
tổng điểm xét tuyển cao nhất kỳ tuyển
sinh năm 2019 và đạt tối thiểu 21
điểm.
10 tân sinh viên nhập học MIS sớm
nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2019
Top 10 tân sinh viên ICE có điểm xét
tuyển cao nhất kỳ tuyển sinh năm

10

10
Tin học và Kỹ thuật máy
tính (ICE)

Tiêu chí tặng quà

10

1

2019 và đạt tối thiểu 21 điểm.
10 tân sinh viên ICE nhập học sớm
nhất trong kỳ tuyển sinh năm 2019
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- Danh sách tân sinh viên nhập học sớm nhất từng chương trình được xác định
theo số thứ tự làm thủ tục nhập học (ghi nhận trong phần mềm quản lý nhập học của
Khoa Quốc tế).
- Mỗi tân sinh viên chương trình MIS/ICE không được nhận quá 1 suất quà
tặng.
- Trong trường hợp sinh viên thuộc Top 10 tân sinh viên có điểm xét tuyển cao
nhất kỳ tuyển sinh năm 2019 cũng nằm trong số 10 tân sinh viên nhập học sớm nhất
chương trình MIS/ICE, tân sinh viên tiếp theo có điểm xét tuyển cao nhất kỳ tuyển
sinh năm 2019 của ngành tương ứng được xét trao quà tặng.
- Chương trình tặng quà chỉ triển khai trong trường hợp số lượng sinh viên nhập
học mỗi chương trình MIS/ICE đạt tối thiểu 25 sinh viên.
5. Thời hạn triển khai
- Chương trình tặng quà chỉ áp dụng cho kỳ tuyển sinh năm 2019.
- Danh sách sinh viên được nhận quà tặng được thống kê và chốt trước ngày
16/9/2019.
- Thông báo kết quả (dự kiến): 20/9/2019
- Đơn vị đầu mối triển khai, tư vấn thông tin quà tặng: Bộ phận Tuyển sinh Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phòng 306, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO,
99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Hotline: 024 3555 3555 | Email: tuyensinh@khoaquocte.vn
6. Hủy quyết định tặng quà
Quyết định tặng quà cho tân sinh viên sẽ được hủy trong các trường hợp:
- Tân sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và các nghĩa vụ khác theo
quy định của Khoa trước ngày phê duyệt danh sách sinh viên chính thức;
- Tân sinh viên bị phát hiện gian lận, giả mạo kết quả thi để xét tuyển vào Khoa
Quốc tế - ĐHQGHN.
KT. CHỦ NHIỆM KHOA
PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA
Nơi nhận:
- Chủ nhiệm Khoa (để b/c);
- Phòng KH-TC (để p/h)
- Lưu: P.CTHSSV, VT
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