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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:  523  /ĐHKHTN-SĐH 

V/v đăng ký thi học phần Tiếng Anh cơ bản và 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

 

Hà Nội, ngày 07  tháng 03  năm  2014 

  

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các Khoa 

  

 Căn cứ Thông báo số 1297/TB-ĐHNN ngày 17/11/2013 của Trường Đại học 

Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc tổ chức các kỳ thi học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn 

đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm 2014, Nhà trường hướng dẫn một số công việc cụ 

thể như sau: 

 1. Các kỳ thi: 

 Trong tháng 1 năm 2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức 1 

kỳ thi vào ngày 12/01/2014 cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi tắt là học 

viên) của Đại học Quốc gia Hà Nội, từ nay đến hết 2014 tại Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN còn 3 kỳ thi sau: 

  + Kỳ 2: thi ngày 30/03/2014; 

  + Kỳ 3: thi ngày 29/06/2014; 

  + Kỳ 4: thi ngày 26/10/2014. 

 Từ khóa QH 2013, học phần ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ) có phương thức thi 

cuối kỳ giống như chuẩn đầu ra ngoại ngữ.  

 2. Đăng ký dự thi:  

  2.1. Đối với học viên khóa QH 2013:  

 - Các học viên đã theo học học phần Tiếng Anh cơ bản thuộc Chương trình đào 

tạo cao học do Nhà trường tổ chức trong tháng 12/2013, đủ điều kiện dự thi thì được 

xếp vào danh sách thi B1 ngày 30/03/2014 mà không phải đăng ký thi. Danh sách này 

sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xếp theo thứ tự A-B-C trong danh 

sách phòng thi và được công bố trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN (www.ulis.vnu.edu.vn) từ ngày 12/03/2014. Nếu học viên đủ điều kiện dự 

thi mà không thấy tên mình trong danh sách thì liên hệ trực tiếp với Trường Đại học 

Ngoại ngữ - ĐHQGHN (Phòng 102 nhà A2 Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN,144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội) để bổ sung tên vào danh sách thi. 

 - Kết quả thi học phần ngoại ngữ cơ bản sẽ được quy đổi đạt chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ B1 nếu đạt từ 50 điểm trở lên và được bảo lưu trong 2 năm, kể từ ngày thi. 
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 - Trường hợp vì lý do khách quan không thể dự thi đợt ngày 30/03/2014, học 

viên phải làm đơn xin hoãn thi, có minh chứng hợp lệ nộp cho Phòng Sau đại học của 

Trường trước ngày 15/03/2014. Nếu không nộp đơn xin hoãn thi và không đến dự thi, 

học viên sẽ bị ghi điểm 0 vào kết quả thi lần 1 của học phần Ngoại ngữ cơ bản. 

 2.2. Đối với học viên khóa QH 2012 trở về trước: 

 - Học viên có nhu cầu thi chuẩn đầu ra B1, B2 kỳ thi ngày 30/03/2014 thì đăng 

ký trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN theo địa trên, mang theo 2 ảnh 

3x4 cm, giấy chứng minh nhân dân, thẻ học viên sau đại học hoặc giấy chứng nhận 

học viên do Phòng Chính trị và công tác sinh viên cấp. Thời hạn đăng ký từ nay đến 

hết ngày 14/03/2014. 

 Việc thu và hỗ trợ lệ phí thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 3. Bồi dưỡng kiến thức:  

 Học viên có nhu cầu đăng ký bồi dưỡng kiến thức để chuẩn bị cho Kỳ thi ngày 

30/03/2014 (cấp độ B1 và B2) thì liên hệ tại Phòng Sau đại học (phòng 404, tầng 4, 

nhà T1) từ ngày 06/03 đến ngày 11/03/2014 trong giờ hành chính (trừ ngày Thứ bẩy 

và Chủ nhật). 

Đề nghị các khoa phổ biến Công văn này tới các HVCH, NCS trong khoa biết 

và thực hiện. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu VT, SĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nội 

 


