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V/v tuyển sinh đi học đại học tại 

Liên bang Nga năm 2016 

 

         Hà Nội, ngày  07  tháng  4  năm 2016       

 

Kính gửi:  - Ban Chủ nhiệm các Khoa; 

             - Các lớp sinh viên K60. 

 

Thực hiện công văn số 155/TB-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga 

năm 2016. Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển sinh viên đi học 

theo các điều kiện sau: 

- Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên K60 thuộc các trường do phía Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định (xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các 

website:  www.vied.vn hoặc www.moet.gov.vn). 

- Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển được ghi trong văn bản Quy định (kèm 

theo), ngành học ưu tiên đào tạo do Nhà trường chọn để phát triển đội ngũ và phải 

phù hợp với ngành học mà phía Nga tiếp nhận. 

 Theo yêu cầu xét tuyển, Nhà trường sẽ chọn những sinh viên đủ các tiêu 

chuẩn quy định, tự nguyện học các ngành, các trường như thông báo. Đề nghị Ban 

Chủ nhiệm các Khoa phổ biến thông báo này đến sinh viên K60 thuộc Khoa mình 

phụ trách. Sinh viên thuộc đối tượng dự tuyển đăng ký tại Khoa (học bạ cấp III 

gốc; giấy báo trúng tuyển đại học; kết quả học tập học kỳ I năm thứ nhất) và gửi 

cho Phòng đào tạo Đại học (liên hệ Cô Mai) chậm nhất ngày 12/4/2016. Trên cơ sở 

danh sách các Khoa, Nhà trường sẽ xét chọn sinh viên theo số lượng quy định và 

gửi Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: HCTH, ĐTĐH(Mai). 
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