
 ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM 
 KHOA QUỐC TẾ 

TP. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2011 

THÔNG BÁO 
V/v Tiếp sinh viên tại Văn phòng Khoa Quốc tế 

Để công tác tiếp sinh viên được tốt hơn, Khoa Quốc tế trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch 
tiếp sinh viên của Văn phòng Khoa kể từ ngày 01/11/2011: 

•  Đăng ký cấp & nhận bảng điểm, giấy chứng nhận, giấy xác nhận & các loại giấy tờ khác cho SV:  
 Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (từ 7h30-11h30). 
•  Giải quyết bảo lưu, phục hồi tên, chuyển ngành & chuyển lớp: Thứ 6 hàng tuần (từ 7h30-11h30). 
•  Tiếp sinh viên dành riêng cho sinh viên các loại hình: 

o Sinh viên đang học chương trình đại học tiên tiến: Thứ 4  hàng tuần (từ 7h00 - 11h30). 
o Sinh viên đang học chương trình hợp tác quốc tế: Thứ 4  hàng tuần (từ 13h00 - 17h00). 
o Sinh viên khóa cũ (khóa đã tốt nghiệp): Thứ 7  hàng tuần (từ 7h30 - 15h00). 

•  Khoa tạm không tiếp sinh viên (tiếp phụ huynh thì vẫn bình thường):  
o Từ 7h00 đến 11h00 sáng thứ 2 hàng tuần (để giao ban VP khoa) 
o Từ 15h00 đến 17h00 chiều Thứ 7 hàng tuần (để tổng kết công việc ở VP Khoa) 

•  Website để thông tin cho sinh viên (đại học tiên tiến và hợp tác quốc tế):  
o SV năm đầu (lớp ban ngày): www.tuyensinhkhoamoi.wordpress.com 
o SV năm đầu (lớp liên thông buổi tối): www.totnghiep.wordpress.com  
o SV từ năm thứ hai trở đi: www.icfhui.wordpress.com 

•  Email của Khoa: khoaquocte@hui.edu.vn. Email của Trưởng khoa: buidinhtien@hui.edu.vn 
Khoa trân trọng đón nhận mọi góp ý hay đề xuất của sinh viên. Trân trọng cảm ơn. 

 Trưởng khoa 

 
 
 Bùi Đình Tiền 


