
 

THƯ MỜI THAM DỰ  

BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ CÁC NGÀNH HỌC TẠI VINUNI 

NGÀY 08/12/2020 

 

Thân gửi Bạn, 

 

Nhằm giúp các ứng viên có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc đăng ký nộp hồ sơ vào Kỳ tuyển 

sinh sớm của VinUni (kéo dài đến ngày 12/12/2020), Nhà trường tổ chức buổi tư vấn trực 

tuyến chuyên sâu về các ngành học của VinUni vào 19h00 ngày thứ Ba – 8/12/2020. 

 

Tham gia tư vấn có GS. TS Rohit Verma – Hiệu trưởng Nhà trường, các Giáo sư từ các 

Viện Kinh doanh quản trị, Viện Khoa học sức khỏe, Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, 

cùng các sinh viên VinUni. 

 

Nhà trường xin trân trọng mời bạn tham dự buổi Webinar trực tuyến với nội dung 

chương trình chi tiết như sau: 

 

Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày thứ Ba 8/12/2020 

19h00 – 19h30: Tư vấn về các ngành học thuộc Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính 

19h30 – 20h00: Tư vấn về các ngành học thuộc Viện Khoa học sức khỏe 

20h00 – 20h30: Tư vấn về các ngành học thuộc Viện Kinh doanh quản trị 

20h30 – 21h00: Tư vấn và trả lời các câu hỏi của ứng viên về Kỳ tuyển sinh sớm của 

VinUni 

 

Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom 

Nội dung: Tư vấn chuyên sâu về các ngành học tại VinUni 

Ngôn ngữ: Anh – Việt 

Link đăng ký tham gia: TẠI ĐÂY 

 

Do được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, Nhà trường sẽ hạn chế số lượng người tham 

dự để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống. VinUni sẽ ưu tiên cho những bạn đăng ký sớm. 

 

Mọi băn khoăn, thắc mắc bạn có thể liên hệ với bộ phận Tuyển sinh của Nhà trường qua 

số điện thoại 0981008189. 

 

Thân mến, 

Phòng Tuyển sinh 

Trường Đại học VinUni 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7z6-9_SByBNn7I5kLBBdURURUVGVTZMRkUzQzdSOUVHRFlCVDE4NVdJMS4u


 

 

WEBINAR FOCUSING ON ACADEMIC PROGRAMS AT VINUNI ON 08/12/2020 

 

Dear Student, 

 

In order to help applicants better prepare for their applications for VinUni’s Early 

Admission Round (lasting till 12/12/2020), VinUni will organize a webinar that provides 

in-depth information about different programs offered at VinUni, at 19:00 on Tuesday, 

December 12, 2020. 

 

This webinar will feature Prof. Rohit Verma – The Provost of VinUni, and an esteemed 

faculty from the College of Business and Administration, the College of Heath Sciences, 

and the College of Engineering and Computer Science, along with VinUni students. 

 

We would like to invite you to join the with details as following: 

 

Time: 19:00 – 21:00 on Tuesday, December 12th, 2020 

 19:00 – 19:30: Session about programs offered at College of Engineering and 

Computer Science. 

 19:30 – 20:00: Session about programs offered at College of Heath Sciences 

 20:00 – 20:30: Session about programs offered at College of Business and 

Administration 

 20:30 – 21:00: Questions and Answers and Advice for applicants about VinUni’s 

Early Admission Round 

Platform: Online through Zoom 

Content: In-depth information about academic programs offered at VinUni 

Language: English – Vietnamese 

Register to join the webinar: HERE 

 

As the Webinar will be conducted online, we will limit the number of participants and 

secure places for individuals who register early. 

 

For any inquiries, please contact the Admission Department at 0981008189. 

 

Sincerely,  

Admissions Department 

VinUniversity  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iSf4WJVmSk-r2zV2aNVc_7z6-9_SByBNn7I5kLBBdURURUVGVTZMRkUzQzdSOUVHRFlCVDE4NVdJMS4u

