THÔNG BÁO VỀ VIỆC
ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2015 – 2019
Theo chương trình đào tạo của khoa Nhân học áp dụng cho các khóa từ khoá 2014 – 2018 trở đi,
sinh viên năm thứ ba hệ đại học chính quy sẽ chia thành hai chuyên ngành là Nhân học văn hóa
xã hội và Nhân học phát triển.
Sinh viên muốn đăng kí học chuyên ngành Nhân học phát triển cần có trình độ Anh văn từ bậc
B1.1 (theo chuẩn VNU) hoặc tương đương trở lên để có thể học và đọc tài liệu bằng tiếng Anh.
Các sinh viên có nguyện vọng theo học chuyên ngành này gửi email đăng kí về địa chỉ email
giaovudh.khoanhanhoc@gmail.com (theo mẫu), đồng thời nộp bằng Anh văn (photo) về văn
phòng khoa.
Hạn chót gửi email và nộp bằng Anh văn: thứ Năm, ngày 31.08.2017. Đối với sinh viên gửi
email đăng kí nhưng không nộp bằng theo đúng hạn, đăng kí sẽ tự động bị hủy. Đối với sinh viên
muốn đăng kí nhưng chưa có bằng thì đăng kí thi kiểm tra năng lực Anh ngữ, thời gian thi (dự
kiến) là ngày 5 tháng 9 năm 2017.
Số lượng sinh viên dự kiến của chuyên ngành này là 25 sinh viên.
Lưu ý: Các sinh viên KHÔNG đăng kí vào chuyên ngành Nhân học phát triển sẽ tiếp tục theo
học chuyên ngành Nhân học văn hóa xã hội mà không cần thông qua đăng kí chuyên ngành.
MẪU EMAIL ĐĂNG KÍ
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Trình độ Anh ngữ
Đăng kí (chọn 1): Nộp bằng
Kiểm tra năng lực
Nộp bằng
Loại bằng
Thời gian nộp

