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THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra năng lực đầu vào ngoại ngữ chuyên  

đối với sinh viên chính quy khóa QH.2022.F.1 
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội thông báo về việc kiểm tra năng lực đầu vào ngoại ngữ chuyên để xếp lớp đối với sinh 

viên chính quy khóa QH.2022.F.1, cụ thể như sau: 

1. Đối với sinh viên trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh: Nhà 

trường tổ chức bài thi Đánh giá năng lực tiếng Anh để xếp lớp phù hợp với trình độ người học. 

- Định dạng bài thi: 03 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết trong 100 phút. 

- Thời gian thi: 7h30 ngày 24/9/2022 (thứ Bảy) 

- Địa điểm thi: Nhà C1 Khu công trình Khoa Pháp, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

- Danh sách dự thi sẽ được công bố vào ngày 23/9/2022 trên website 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn 

- Công bố kết quả thi và xếp lớp: ngày 27/9/2022 

- Đối tượng miễn thi: sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh theo danh mục chứng chỉ tại 

phụ lục đạt trình độ từ B1/bậc 3 trở lên. Sinh viên đã có chứng chỉ khai báo thông tin miễn thi 

tại đây trước ngày 21/9/2022. 

2. Đối với sinh viên trúng tuyển các ngành còn lại: 

- Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo danh mục chứng chỉ tại phụ lục đạt 

trình độ từ B1/bậc 3 trở lên khai báo thông tin chứng chỉ tại đây trước ngày 21/9/2022 để được 

xếp lớp phù hợp với năng lực. 

- Sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng được điều kiện trên được Nhà trường 

xếp lớp và tham gia học theo chương trình đào tạo tương ứng. 

Kính đề nghị các khoa, bộ môn đào tạo phổ biến thông tin cho toàn bộ sinh viên khóa 

QH.2022.F.1 biết và thực hiện theo đúng nội dung trên. 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, Phòng 107 nhà A1 Trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, ĐT: 024 37548137 / 0979292969, email: tuyensinhulis@vnu.edu.vn 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong trường (để phối hợp, thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr02. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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PHỤ LỤC. DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

SỬ DỤNG TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 
(Kèm theo Thông báo số 1318 /TB-ĐHNN ngày 15 tháng 9 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

Môn 

Ngoại ngữ/ 

Ngành học 

Tên chứng chỉ Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tiếng Anh 

IELTS 
- British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

TOEFL iBT Educational Testing Service (ETS) 

FCE, CAE, CPE University of Cambridge ESOL Examminations 

VSTEP Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (ULIS, VNU) 

Tiếng Nga TRKI 
- Các trường Đại học ở LB Nga 

- Viện tiếng Nga Quốc gia (A.X. Pushkin) 

Tiếng Pháp 
- TCF 

- DELF 

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre 

International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) 

Tiếng 

Trung Quốc 

- HSK 

 

 

 

- TOCFL 

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 

(Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia 

(The National Committee for the Test of Proficiency 

in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); 

Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc 

và nước ngoài (Center for Language Education and 

Cooperation) 

- Ủy ban Công tác Thúc đẩy Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ 

Quốc gia (Steering Committee for the Test Of 

Proficiency-Huayu) 

Tiếng Đức 

- DSH 

- TestDaF 

- Goethe-Zertifikat 

- DSD 

- TELC 

- ÖSD Zertifikat 

- Các trường đại học Đức 

- Viện TestDaF 

- Viện Goethe (Goethe-Institut) 

- KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo dục của 

Liên bang và các bang CHLB Đức) 

- TELC B2 (TELC GmbH) 

- Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) 

Tiếng Nhật 
JLPT Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) 

NAT-TEST Công ty Xuất bản giáo dục chuyên ngữ 

Tiếng Hàn TOPIK Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) 
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