
V. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học  

 

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trường ĐHKHTN được học tập, nghiên 

cứu trong các giảng đường khang trang, phòng thí nghiệm hiện đại; nhiều phòng thí nghiệm đạt 

chuẩn khu vực và quốc tế, được truy cập internet miễn phí; được học tập và nghiên cứu tại các 

giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ giáo sư, tiến 

sĩ, giảng viên uy tín, v.v…Hàng nghìn sinh viên của nhà trường được bố trí ở nội trú trong Kí 

túc xá Mễ Trì khang trang hiện đại với đầy đủ các tiện nghi như điện thoại, internet, nhà ăn sinh 

viên….Ngoài các hoạt động phong trào đoàn thể như thể thao văn nghệ, các hoạt động tình 

nguyện vì cộng đồng được diễn ra thường xuyên, sinh viên nhà trường còn được hỗ trợ ưu tiên 

mua vé xe buýt, vé tàu Tết, mua máy tính và sách giá rẻ…Đặc biệt, sinh viên thuộc các hệ đào 

tạo cử nhân chất lượng cao và cử nhân tài năng được ưu tiên bố trí các nhà khoa học đầu ngành 

giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; được ưu tiên cung cấp các loại trang thiết bị, giáo 

trình, tài liệu tham khảo, sử dụng các phòng thí nghiệm; được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc 

xá miễn hoặc giảm phí; được ưu tiên xét chọn đi học nước ngoài hay chuyển tiếp cao học hoặc 

nghiên cứu sinh; được ưu tiên tuyển chọn làm giảng viên, nghiên cứu viên sau khi tốt nghiệp... 

cụ thể như sau: 

 

 - Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về các ngành nghề đào tạo cũng 

như thông tin học tập của người học: 

+ Thời khóa biểu từng học kỳ và lịch học toàn khóa khi nhập học. 

+ Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn phòng) của giáo viên chủ 

nhiệm, cố vấn học tập. 

+ Thông tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn phòng) của cố vấn học tập. 

+ Cung cấp địa chỉ website của Trường. 

+ Cung cấp tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên sử dụng địa chỉ email @hus.edu.vn 

của Trường ĐHKHTN; cung cấp tài khoản truy cập Internet, WIFI, email @vnu.edu.vn của 

ĐHQGHN. 

+ Cung cấp địa chỉ, tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên truy cập vào cổng thông tin 

đào tạo để nhận các thông tin về quản lý và tổ chức đào tạo của Trường. 

+ Cung cấp các thông tin, địa chỉ, số điện thoại, email các phòng chức năng, các đơn vị trong 

Trường để sinh viên tiện liên hệ. 

-  Được tham gia hoạt động của các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,…), các tổ chức 

xã hội, các câu lạc bộ học thuật và sở thích trong nhà trường ; và tạo điều kiện để có thể tham 

gia các hoạt động xã hội khác tuân theo quy định của pháp luật. 

- Được sử dụng Internet miễn phí, kho thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm hiện đại, 

các trang thiết bị và cơ sở vật chất của nhà trường và của các cơ sở phối hợp đào tạo. 

- Sinh viên thuộc các chương trình cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, tiên tiến và chuẩn 

quốc tế còn được tham gia học các khóa học kỹ năng mềm để nâng cao khả năng giao tiếp đáp 

ứng  nhiều tiêu chuẩn cao của xã hội. 

 - Ngoài các học bổng theo quy định, sinh viên trong trường có cơ hội được nhận các giải 

thưởng, học bổng tài trợ do nhiều cơ quan, xí nghiệp cũng như các tổ chức trong và ngoài nước 

trao tặng. 

- Cung cấp thẻ sinh viên đa năng (sử dụng cho tài khoản tại ngân hàng, sử dụng giao dịch tại 

Trung tâm Thông tin Thư viện). 

- Cung cấp thông tin và làm thủ tục để sinh viên vay vốn ngân hàng. 

- Cung cấp thông tin và lịch học, tổ chức học chính trị đầu khóa học cho sinh viên. 

- Cung cấp thông tin, lịch tổ chức gặp mặt, giới thiệu và tìm hiểu ngành nghề tại các đơn vị cho 

sinh viên. 

- Cung cấp thông tin và các tiêu chuẩn, các nguồn học bổng của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước cho sinh viên. 

- Cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và tư vấn cho sinh viên có thể đăng ký chỗ ở trong ký túc xá 

của Trường hoặc tìm kiếm chỗ ở thuận lợi. 

- Cung cấp thông tin, hình thức, nội dung các đợt sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt ngoại khóa 

trong năm học, khóa học. 



- Tư vấn về các loại bảo hiểm. 

- Tư vấn về việc làm (trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp). 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị các cấp) liên quan 

đến sinh viên. 

- Tổ chức đối thoại với sinh viên các chương trình, các hệ đào tạo để lắng nghe và trực tiếp giải 

đáp các ý kiến của sinh viên 

 

Thông tin chi tiết xem trang web của trường tại địa chỉ: http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/sinhvien  

 

VIII.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 

 

Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp của trường có thể đảm nhận công tác 

nghiên cứu, giảng dạy và quản lý ở các Bộ, Sở, Ngành, Viện nghiên cứu, các trường đại học, 

cao đẳng, trường THPT, các công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ Trung ương tới địa phương 

và trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín. Phần lớn sinh viên có thể tìm được việc làm 

đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên tốt nghiệp dễ dàng được các công ty 

nước ngoài tuyển dụng. 

 
Thông tin chi tiết xem trang web của trường tại địa chỉ: 
http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/sinhvien/hotrosinhvien  

 

http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/sinhvien
http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/sinhvien/hotrosinhvien



