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THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ GIAI ĐOẠN 2 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT BCU – KHÓA 2020 
 

Để chuẩn bị cho việc học giai đoạn 2 – chương trình liên kết với Đại học Birmingham 

City – Khóa 2020, Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo nộp hồ sơ như sau: 

Yêu cầu để được vào học giai đoạn 2: 

- Hoàn thành tất cả các môn học giai đoạn 1 (HK1,2,3,4,5) 

- Có chứng chỉ Anh ngữ IELTS 6.0, còn thời hạn sử dụng (2 năm) 

- Hoàn thành học phí giai đoạn 1 (Học kỳ 1,2,3,4,5) 

Các loại hồ sơ cần nộp: 

1. Đơn xin nhập học Tiếng Việt : 01 bản (Mẫu đơn đính kèm) 

2. Đơn xin nhập học Tiếng Anh : 01 bản (Mẫu đơn đính kèm)  

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT : 01 bản 

4. Bản sao công chứng dịch thuật bằng tốt nghiệp THPT : 01 bản 

5. Bản sao công chứng chứng chỉ Anh ngữ : 01 bản 

6. Bản sao công chứng CMND/CCCD : 01 bản 

7. Sơ yếu lý lịch công chứng : 01 bản 

8. Giấy khám sức khỏe: 01 bản 

9. Bốn (04) tấm ảnh 4x6 

10.  CV tiếng Việt : 01 bản 

11.  CV tiếng Anh : 01 bản. 

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 31/12/2021. 

Địa điểm nộp hồ sơ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

(Cô Thuận) 

 

Lưu ý: 

 Giai đoạn 1 học chuyên ngành nào, giai đoạn 2 học chuyên ngành đó, sinh viên 

không được thay đổi chuyên ngành. 

 Sinh viên có nguyện vọng học chuyển tiếp sang Anh học giai đoạn 2, phải đăng ký 

trước ngày 31/12/2021 để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển tiếp. 

 Sinh viên Khóa 2019 chưa nộp đầy đủ hồ sơ, nhanh chóng bổ sung hồ sơ còn thiếu 

về VP cô Thuận. Hạn chót bổ sung hồ sơ: ngày 31/12/2021. 

 Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ hanhptm@uit.edu.vn (cô Hạnh) để 

được giải đáp. 
 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Sinh viên BCU; 

- Lưu VPĐB. 
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Lê Ngô Thục Vi 
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