
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1400  /ĐHKHTN-SĐH 

V/v: tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

khung tham chiếu Châu Âu 

 

Hà Nội, ngày  05 tháng 05 năm  2014 

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa 

Để các HVCH và NCS hiện đang quá hạn có cơ hội sớm hoàn thành chuẩn đầu ra 

về ngoại ngữ để bảo vệ luận văn/luận án, Phòng Sau đại học của Nhà trường tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký dự thi môn Tiếng Anh cấp độ B1, B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu - 

CEFR) và chuyển danh sách thí sinh dự thi cho các cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Đại học 

Quốc gia Hà Nội chấp nhận tại Công văn số 1414/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/05/2013. Kế 

hoạch như sau: 

 - Đối tượng: HVCH, NCS chưa có chứng chỉ chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.  

- Đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 29/04 đến ngày 10/05/2014 tại 

Phòng Sau đại học (phòng 404, tầng 4, nhà T1) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 

ĐHQGHN. 

- Thời gian dự kiến thi: ngày 18/05/2014. 

 - Hồ sơ dự thi gồm: 

 + Phiếu đăng ký theo mẫu có dán ảnh mới nhất. 

 + Bản photo chứng minh thư nhân dân, không cần công chứng (mang bản gốc để 

đối chiếu). 

 + Bản photo thẻ học viên hoặc giấy xác nhận là sau đại học do Phòng Chính trị và 

công tác sinh viên của Trường cấp (mang bản gốc để đối chiếu). 

 + 03 ảnh 3x4cm cho vào 01 phong bì thư (mặt sau ảnh và ngoài phong bì thư cần 

ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, cấp độ đăng ký thi và Trường ĐHKHTN). 

 + Lệ phí thi: 3000 000 đ/1 thí sinh.  

 + Lệ phí cấp chứng chỉ (thu sau khi có kết quả thi): 200000 đ/1 chứng chỉ. 

 Các HVCH, NCS của Trường nếu có nhu cầu bồi dưỡng, bổ túc kiến thức thì đăng 

ký, nộp hồ sơ dự thi và kinh phí ôn tập tại Phòng Sau đại học từ ngày 29/04 đến ngày 

06/05/2014. 

Đề nghị các khoa phổ biến Công văn này các HVCH, NCS thuộc đối tượng trên 

trong khoa được biết. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu VT, SĐH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 

 


