
Về việc đăng kí các học phần ngoại ngữ 2 cho học kì 1 2022-2023 

Phòng Đào tạo Ulis 

Dear các bạn sinh viên khóa từ QH.2021 trở về trước chưa xong NN2.  

(Email này thầy cung cấp thông tin, không tiện giải đáp thắc mắc, nên các bạn đừng reply lại nhé.) 

Từ ngày 25/7/2022, các bạn sẽ bắt đầu đăng kí LMH các học phần ngoại ngữ 2 cho kì tới. Thầy lưu ý các bạn một số điểm trước 

khi đăng kí như sau:  

1. Đọc Hướng dẫn học ngoại ngữ được đăng tải tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-2-tai-ulis-tu-

khoa-qh-2022-ve-sau/ 

2. Từ 1/5/2022, với tất cả các khóa, theo quy định chung của ĐHQGHN  (không phải của DHNN), với toàn bộ các trường trong 

VNU, việc hoàn thành CDR NN2 cần phải được minh chứng bằng các chứng chỉ. Điều này được hiểu là, sau khi học xong, các 

bạn vẫn cần phải đi thi để lấy chứng chỉ, chứ không còn bài thi hết học phần và xác định CĐR luôn như trước kia nữa. Vậy, nó 

dẫn tới một số điều sau:  

- Việc tiếp tục học ở trên lớp/ đăng kí học mới có vẻ rất vô lí, vì kiểu gì thì cũng cần chứng chỉ. Có chứng chỉ mang về phủ 

ngược lại là xong. Vậy đăng kí học để làm gì? Không học tiếp nữa thì có bị làm sao không? Xin trả lời như sau:  

+ Nó cũng bất cập thật, và các thầy cô rất chia sẻ với các bạn. Chúng ta đã phản ánh, nêu kiến nghị rất nhiều lần, nhưng rất 

tiếc, chưa có gì thay đổi cả. Nhìn rộng ra các trường VNU, họ cũng đang trong tình trạng đó cả. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, mục 

tiêu mà các thầy VNU hướng đến, là sinh viên cần đạt được năng lực ngoại ngữ rõ ràng. Giờ có phàn nàn cũng không giải quyết 

được điều gì, nên chúng ta phải tính toán lại lộ trình học thôi:  

+ Nếu bạn nào học hết học phần cuối cùng của CTĐT NN2 ( ví dụ CLC TT23 học đến hết CLC2, chuẩn học hết B1), sẽ được đăng 

kí thi miễn phí ở TTKT của trường để được cấp chứng chỉ. Nên bạn nào đang học dở, thầy khuyên nên tiếp tục học nốt lộ trình 

đến hết.  

+ Bạn nào học dở dang mà đã bỏ ngang giữa học phần/ hay muốn bỏ ngang, Portal có thể sẽ tích lũy điểm F cho học phần bỏ 

ngang đó (phải xem portal) vì việc học vẫn là bắt buộc. Giờ thì đăng kí học tiếp, hoặc nếu không học tiếp, cầm chứng chỉ về thì 

phải xử lí con F kia bằng cách đóng học phí học lại. Quy trình đã nói rõ trong Hướng dẫn.  

+ Bạn nào chưa học gì cả/ hoặc mới học xong CLC1 thì cân nhắc. Hoặc ko đăng kí từ đầu, ra ngoài học chứng chỉ. Hoặc tiếp tục 

đăng kí học trên trường, học phí rẻ, học xong được thi miễn phí lấy chứng chỉ. Chọn cách nào cũng phải xác định luôn để đỡ 

lằng nhằng. Thầy khuyên nên đăng kí học, vì ra ngoài học tốn kém, lại mất thêm tiền thi chứng chỉ.  

+Sinh viên thuộc CTĐT nào, khóa nào thì tuân thủ đúng quy định CĐR khóa đó. Gần đây các bạn hỏi về thông tin CĐR CTĐT CLC 

23 tiếng Anh thay đổi từ C1 xuống B2 là không đúng. Các thông tin sẽ đều được đăng tải trên các thông báo (web đào tạo Nhà 

trường), nếu có thay đổi.  

+ Quy trình nộp chứng chỉ, lịch nộp chứng chỉ, mức đạt... đã post trên web đào tạo tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-

bao-lich-nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/ , không hỏi lại thầy nữa.  

+ Theo TKB được ban hành, các lớp cũ CLC1 lên CLC2 của QH.21, Trường vẫn tiếp tục mở, các bạn đăng kí bình thường. Tuy 

nhiên, thay vì học 1 phiên/ tuần như trước kia, giờ các bạn có thể sẽ học 2 phiên/ tuần.  

+ Còn bạn nào chưa học NN2 gì cả,  bắt đầu học từ đầu với QH.22 thì phải nhìn lịch của QH.22 và phải hiểu mình cần đăng kí 

học phần tương đương nào với QH.2022. Vậy các học phần tương đươn như sau:  

Nếu bạn là sinh viên CTĐT Chuẩn thì đăng kí B1 với QH.22 

Nếu bạn là sinh viên CTĐT CLC TT23 thì đăng kí B1 (tương đương CLC1) rồi sau đó là B2 ( tương đương CLC2)  

+ Còn một số thông tin quan trọng, nhưng post này thầy chưa tiện nói. Hẹn các bạn thời điểm thích hợp hơn.  

Cảm ơn các bạn!  
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