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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2022 – 2023 

 

 Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 09 tháng 6 năm 2021 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

đại học; 

Căn cứ hướng dẫn số 1713/HD-ĐHSPNTTW ngày 16 tháng 11 năm 2021 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về học cùng lúc hai chương trình, học liên 

thông đối với người đã có bằng đại học và chuyển điểm cho sinh viên; 

 Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023 ký ngày 06 tháng 6 năm 2022. 

 Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học cùng lúc hai 

chương trình năm học 2022 – 2023 như sau: 

 1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đào tạo đăng ký 

 1.1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW khóa tuyển sinh năm 2021. 

 1.2. Điều kiện để được đăng ký học cùng lúc hai chương trình: 

 - Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải có cùng tổ hợp thi tuyển, xét 

tuyển với chương trình thứ nhất. 

 - Đã hoàn thành 02 học kỳ đầu của chương trình thứ nhất. 

 - Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất xếp loại 

khá trở lên. 

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất xếp 

loại trung bình; có kết quả thi tuyển sinh chương trình thứ nhất đạt mức điểm 

chuẩn trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2021.  

 2. Hình thức đăng ký và quy trình thực hiện 

 2.1. Sinh viên đăng ký tại khoa quản lý sinh viên (mẫu đơn kèm theo) từ 

ngày 04/7/2022 đến ngày 28/7/2022. 



2.2. Khoa tổng hợp danh sách, đối chiếu điểm, gửi danh sách có xác nhận 

của Trưởng khoa về Phòng Đào tạo trước ngày 30/7/2022. 

 2.3. Phòng Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu, đề xuất Hội đồng xét duyệt và 

ra quyết định trước ngày 15/8/2022. 

  

 

Nơi nhận: 
          - Ban Giám hiệu; 
          - Các đơn vị;  
          - Lưu: VT, ĐT (12). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng 
 
 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

     ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH 

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; 

  - Phòng Đào tạo; 

  - Khoa……………… 

Tên em là: ……………………….…..sinh ngày …./…../………………... 

MSSV:……………………………… số ĐT:…………………………….. 

Hiện em đang là sinh viên ngành…………………………………………. 

Điểm TBC tích lũy trong 02 kỳ học vừa qua là:………………………….. 

Tổng điểm kết quả tuyển sinh năm 2021 là: ……………………………… 

Nay em có nguyện vọng đăng ký học thêm chương trình thứ hai là: …….. 

Em xin hứa sẽ chấp hành đúng quy chế, nội quy của nhà trường về việc 

học cùng lúc hai chương trình. 

Trân trọng cảm ơn. 

     Hà Nội, ngày       tháng        năm 2022 

       Người làm đơn 
             (ký và ghi rõ họ tên) 


