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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Số:           /QĐ-ĐHNN                          Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021 
                   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn học và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ  

đối với 11 sinh viên đã dự thi các kì thi ngoại ngữ (Tháng 08.2021) 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN 

   
Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 

viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

Căn cứ Hướng dẫn 297/HD –ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Đại học Quốc 

Gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong 

chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;  

Căn cứ Thông báo số 1620/TB-ĐHNN ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ 2 năm 

2021 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2;  

       Xét đơn xin miễn học các học phần ngoại ngữ của sinh viên, kèm theo các chứng chỉ, giấy 

báo kết quả các kì thi ngoại ngữ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả của các kì thi ngoại ngữ cho 11 sinh viên (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các sinh viên trên được miễn học và ghi điểm tối đa cho học phần ngoại ngữ 

tương ứng với kết quả đạt được và các học phần ở trình độ thấp hơn chưa tích lũy. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các 

đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh15.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 



 

 

DANH SÁCH HẬU KIỂM CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỢT 1 ( THÁNG 08 NĂM 2021) 

Ban hành kèm Quyết định số               /QĐ- ĐHNN ngày          tháng            năm 2021 
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