
HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHÍ VÀ HỒ SƠ THAM GIA  

CHƯƠNG TRÌNH EU SHARE 

(kèm theo Công văn số      /ĐHQGHN-ĐT ngày     tháng 9 năm 2017) 

I. TIÊU CHÍ XÉT HỒ SƠ: 

1.  à sinh viên năm th  2, năm th  3 hoặc kỳ 1 năm 4 tại các đơn vị đào tạo 

thuộc ĐHQGHN.  

2. Đạt điểm học TBC tại ĐHQGHN từ 2.8/4.0 trở lên (bảng điểm cập nhật đến 

trước kỳ học trao đổi) hoặc đạt m c điểm TBC cao hơn nếu Trường ĐH tiếp 

nhận yêu cầu. 

3. Có ch ng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt IELTS 6.0, TOEFL 550, TOEFL iBT 78, 

TOEIC 780 (còn hạn 2 năm tính từ ngày thi đến ngày hạn nộp hồ sơ) hoặc 

ch ng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương do Trường ĐH Ngoại ngữ cấp.  

4. Có s c khỏe tốt, có năng lực học tập để hoàn thành chương trình. 

5. Có hộ chiếu còn hạn ít nhất 1 năm kể từ khi kỳ học trao đổi bắt đầu 

6. Đang không tham gia các chương trình học bổng khác của EU Share. 

 

II. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ SINH VIÊN TRAO ĐỔI  

1. 01 bộ hồ sơ theo yêu cầu của Trường ĐH tiếp nhận; 

2. 01 bộ hồ sơ theo yêu cầu của ĐHQGHN như sau: 

 01 Đơn xin học trao đổi (theo mẫu). 

 01 Bảng điểm học tập (cập nhật đến trước kỳ học trao đổi). 

 01 Công văn đề nghị của đơn vị đào tạo.  

 01 bản sao Có ch ng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt IELTS 6.0, TOEFL 

550, TOEFL iBT 78, TOEIC 780 (còn hạn 2 năm kể từ ngày thi đến 

ngày hạn nộp hồ sơ) hoặc ch ng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương do 

Trường ĐH Ngoại ngữ cấp.  

 01 Giấy khám s c khỏe theo quy định. 

 01 bản sao Hộ chiếu còn hạn, 04 ảnh 3*4. 

 01 CV tự khai của sinh viên và giấy cam kết tham gia chương trình (theo 

mẫu). 

Lưu ý: các tài liệu trên được viết hoặc dịch thuật công chứng sang tiếng Anh 

(ngoại trừ công văn đề nghị của đơn vị đào tạo) 

 


