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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển học cùng lúc hai chương trình (song bằng) 

tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm học 2021-2022 

 Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-HĐTĐHHN ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ 

tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành 

Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-TĐHHN ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành tiến độ, kế 

hoạch đào tạo và khối lượng tạm giao hệ đại học chính quy khóa 8,9,10; đại học liên 

thông chính quy khóa 9 năm học 2021-2022; 

 Nhà trường thông báo xét tuyển học cùng lúc hai chương trình (gọi tắt là song 

bằng) năm học 2021-2022 cho sinh viên trình độ đại học chính quy đang theo học tại 

Trường, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: sinh viên đại học chính quy các khóa: 8,9 (Riêng đối với sinh viên đại học 

chính quy khóa 10 sẽ có thông báo tuyển sinh vào đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022). 

2. Điều kiện để học song bằng 

 - Sinh viên có nguyện vọng học cùng lúc hai chương trình; 

 - Ngành đào tạo thứ hai phải khác ngành đào tạo thứ nhất; 

 - Áp dụng 1 trong 2 điều kiện: 

 + Cho đến thời điểm đăng ký học song bằng, điểm trung bình tích lũy phải đạt 

từ 2.50 trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình thứ 

hai trong cùng năm tuyển sinh. 

 + Cho đến thời điểm đăng ký học song bằng, điểm trung bình tích lũy phải đạt 

từ 2.00 trở lên và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm 

tuyển sinh. 

 - Sinh viên không trong tình trạng bảo lưu kết quả học tập hoặc bị kỷ luật từ 

mức đình chỉ trở lên. 

3. Các chương trình được đăng ký học song bằng 

 Sinh viên đăng ký học song bằng một trong các ngành sau: 

TT Ngành TT Ngành 

1 Kế toán 13 Quản lý tài nguyên nước 

2 Quản trị kinh doanh 14 Thủy văn học 

3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

4 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 16 Quản lý biển 

5 Công nghệ thông tin 17 Marketing 

6 Quản lý đất đai 18 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

7 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19 Quản trị khách sạn 

8 Quản lý tài nguyên và môi trường 20 Bất động sản 
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9 Khí tượng và khí hậu học 21 Ngôn ngữ Anh 

10 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 22 Sinh học ứng dụng 

11 Luật 23 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

12 Kỹ thuật địa chất   

4. Quy trình và thời gian đăng ký 

 - Sinh viên có nguyện vọng làm đơn theo mẫu đính kèm. 

 - Hình thức nộp đơn:  

 Sinh viên chuyển phát nhanh đơn đăng ký về văn phòng khoa/bộ môn quản lý 

ngành thứ nhất. Bộ phận 1 cửa của khoa/bộ môn tổng hợp đơn của sinh viên và nộp về 

phòng Đào tạo. 

 - Thời gian nộp đơn đăng ký: 

  + Từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 15/7/2021 sinh viên gửi chuyển phát nhanh 

đơn đăng ký về khoa/bộ môn. 

 + Ngày 16/7/2021 khoa/bộ môn tổng hợp và nộp đơn của sinh viên về phòng 

Đào tạo. 

5. Một số lưu ý 

 - Phương án tổ chức: Sinh viên trúng tuyển song bằng được Nhà trường bố trí 

học cùng với các lớp đã có của trường hoặc mở lớp riêng (nếu đảm bảo cơ cấu mở lớp). 

 - Bảo lưu kết quả học tập: Khi học chương trình của ngành thứ hai, sinh viên 

được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương 

đương có trong chương trình thứ nhất. 

 - Học phí: Theo quy định của trường. 

 - Kết quả xét tuyển học song bằng sẽ được đăng trên website của Nhà trường. 

 - Sinh viên đủ điều kiện học song bằng sẽ được học chương trình thứ hai bắt 

đầu từ học kỳ 1 năm học 2021-2022. 

 - Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo là 8 năm (gồm cả ngành đào 

tạo thứ nhất và ngành đào tạo thứ hai). 

 Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (phòng B.302) Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 
- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐT.HH.(2) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Vũ Danh Tuyên 
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