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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Số: 462 /TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  17 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng dành cho ĐHCQ khóa 14 

 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 29/4/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo chương trình chất 

lượng trình độ đại học hệ chính quy;  

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

thông báo về việc đăng ký bổ sung sinh viên vào các lớp chất lượng ĐHCQ khóa 14 như sau: 

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển 

* Đối tượng: Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo đại trà khóa 14 tuyển sinh 

năm 2020 có nguyện vọng đăng ký học chương trình chất lượng cùng ngành. 

* Điều kiện xét tuyển: 

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu phải tương đương trình độ tiếng Anh hiện tại của lớp chất 

lượng mà sinh viên muốn đăng ký học tập (đã hoàn thành tiếng Anh 1); 

- Có điểm trung bình trung tích lũy tính đến thời điểm hiện tại đạt từ 2,5 trở lên; 

- Có tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

2. Ngành đào tạo tuyển sinh 

TT Ngành đào tạo TT Ngành đào tạo 

1  Công nghệ dệt, may 7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 

2  Công nghệ thông tin 8 Kế toán  

3  Công nghệ kỹ thuật cơ khí 9 Quản trị kinh doanh  

4  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 Tài chính - Ngân hàng  

5  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11 Kinh doanh thương mại  

6  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH   

3. Hình thức và thời hạn đăng ký 

3.1  Hình thức đăng ký 

Sinh viên làm Đơn đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng theo mẫu (đính kèm) và gửi 

tới đường link Google form sau đây để xác nhận: https://forms.gle/FuiipXSD8kVgQYSz9 

3.2. Thời hạn đăng ký và thông báo kết quả xét tuyển 

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày 17/ 8/ 2021 đến ngày 26/ 8/ 2021; 

- Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học chương trình đào tạo chất lượng của từng ngành, Nhà 

trường sẽ xét tuyển bổ sung theo thứ tự điểm trung bình chung tích lũy từ cao xuống thấp cho đến 

khi đủ số lượng theo yêu cầu. 

Thông báo kết quả xét tuyển trên website: Ngày 03/ 9/ 2021.  

Ghi chú: Sinh viên xem thời khóa biểu của mình trên email cá nhân hoặc Cổng thông tin tại 

website https://sinhvien.uneti.edu.vn vào ngày 10/ 9/ 2021. 

- Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Zoom tại ID: 592 047 9338 PassCode: uneti  

Thời gian: Sáng 8:30 – 11: 00; Chiều: 14:00 – 16:00; Các ngày từ thứ 2 – thứ 6 (trừ ngày lễ).  

Căn cứ Thông báo, yêu cầu các đơn vị, cá nhân và các sinh viên đang theo học các chương 

trình đào tạo đại trà khóa 14 tuyển sinh năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện 

theo đúng nội dung, kế hoạch. 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Nhà trường; 

- Website Trường, Phòng ĐT 

- Lưu: VT, ĐT.   

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

(đã ký) 

 

TS. Trần Hoàng Long 

https://sinhvien.uneti.edu.vn/
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG 
 

 

  Kính gửi: - Ban Giám hiệu  

    - Phòng Đào tạo 

- Khoa …………………………………………… 

Tên em là :  ........................................................................  Mã sinh viên: ........................  

Sinh ngày :  ........................................................................  Số điện thoại :  ......................  

Sinh viên lớp :  .................................................................. Khóa : ....................................  

Địa chỉ Email:  ..................................................................................................................  

Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ: ……... ngành : …………………………… 

thuộc chương trình đào tạo đại trà và đang học tập tại cơ sở …………………. của Trường. 

Điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm hiện tại : ……………….. 

Căn cứ Quy định tạm thời về chương trình đào tạo chất lượng của nhà trường; 

Căn cứ năng lực, nguyện vọng của bản thân và điều kiện của gia đình.  

Em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho phép em được tham gia học tập chương 

trình đào tạo chất lượng kể từ năm học 2021 – 2022.  

Ngành đào tạo chất lượng đăng ký được tham gia học tập: …………………………… 

Em đã tìm hiểu rõ các nội dung liên quan đến chương trình chất lượng của Nhà trường, 

bao gồm: chương trình đào tạo; các kiến thức, kỹ năng nâng cao về chuyên môn; chuẩn đầu 

ra; điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập; quyền lợi, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của sinh viên; các quy định về chế độ học bổng, học phí, mức thu học phí. 

Em hoàn toàn tự nguyện và tự chịu trách nhiệm với thông tin đã đăng ký. Nếu được bố 

trí học tập theo nguyện vọng, em cam kết sẽ tuân thủ quy định lớp chất lượng và các quy 

định khác của Nhà trường./. 

 

 Hà Nội, ngày …..... tháng …… năm 2021 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


