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HỌC ĐẠI HỌC 
có gì khác? 



Học phổ thông



Học Đại học

CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM



HỌC CHẾ TÍN CHỈ

132 tín chỉ
(147 tín chỉ)

3 tín chỉ/môn
học

6 năm (9/2026
9/2028)



HỌC NGOẠI NGỮ

Phân lớp, học theo năng lực.

Phân loại: 24.09.2022
SV năng lực bậc 3 SV năng lực bậc 4 SV năng lực bậc 5

1. TA xã hội 1

2. TA xã hội 2

3. TA học thuật 1

4. TA học thuật 2

5. Viết luận đại học

6. Diễn thuyết trước công

chúng

1. TA xã hội 2

2. TA học thuật 2

3. Viết luận đại học

4. Diễn thuyết trước công

chúng

5. TA cho các vấn đề đương

đại 1

6. TA cho các vấn đề đương

đại 2

1. Viết luận đại học

2. Diễn thuyết trước công

chúng

3. TA cho các vấn đề đương

đại 1

4. TA cho các vấn đề đương

đại 2

5. Ngôn ngữ và truyền thông

6. TA trong giao tiếp kinh

doanh



PHÂN CHIA ĐỊNH HƯỚNG – HK4

NN Anh NN Nga NN Pháp NN Trung NN Đức NN Nhật NN Hàn

Biên Phiên dịch
Biên Phiên

dịch

Biên Phiên

dịch

Biên Phiên 

dịch

Biên Phiên

dịch

Biên Phiên

dịch

Biên Phiên

dịch
Ngôn ngữ và

Văn hóa
Du lịch Du lịch Kinh tế Kinh tế

Quản trị 

Kinh doanh

Ngôn ngữ

và Văn hóa

Quản trị Kinh tế Du lịch
Ngôn ngữ

và Văn hóa

Hàn Quốc

học
Kinh doanh 

Thương mại

Truyền

thông

Quốc tế học



CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/
2 MÔN THAY THẾ

KHỐI 5: KIẾN THỨC 
THEO NGÀNH

KHỐI 4: KIẾN THỨC 
THEO NHÓM NGÀNH

KHỐI 1: KIẾN THỨC 
CHUNG

KHỐI 2: KIẾN THỨC 
THEO LĨNH VỰC

KHỐI 3: KIẾN THỨC 
THEO KHỐI NGÀNH



daotao.ulis.vnu.edu.vn
CTĐT chuẩn

Chương trình

STEP 1
STEP 2 STEP 3







KẾ HOẠCH 
KHÓA HỌC



• Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về toàn bộ

chương trình đào tạo trong 8 học kỳ chính của

khóa học tại trường;

• Đảm bảo sinh viên học đủ, và học đúng định

hướng trong chương trình đào tạo.



20











ULIS Race
1. Tìm chương trình đào tạo 

2. Tìm kế hoạch khóa học

3. Tìm kế hoạch giảng dạy 

25



CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO THỨ 2 
(BẰNG KÉP)



Tại sao nên học Bằng kép?

✔ Nhận hai bằng đại học trong khoảng
thời gian 6 năm hoặc sớm hơn thế.

✔ Mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

✔ Học song song 2 ngành sẽ giúp bạn
tiếp thu những kiến thức, kỹ năng tốt
nhất từ cả 2 lĩnh vực.

27



Điều kiện xét tuyển

• Đã học ít nhất hai học kỳ của

chương trình đào tạo thứ nhất.

• Điểm trung bình chung tất cả

các học phần tính từ đầu khóa

học đến thời điểm đăng ký học

CTĐT thứ hai đạt từ 2,5/4,0

trở lên.

28



ĐH Khoa học Xã hội & 
Nhân văn

Sinh viên ULIS được học 
Bằng kép tại đâu?

Báo chí • Đông Phương học • Khoa học quản lý • 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành • Quốc tế học 

• Quản trị văn phòng • Tâm lí học

29

Khoa Luật

Luật học

ĐH Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh • Ngôn ngữ Nhật Bản 

• Ngôn ngữ Hàn Quốc • Ngôn ngữ 

Trung Quốc

ussh.vnu.edu.vn law.vnu.edu.vn

ulis.vnu.edu.vn



Điều kiện, 

phương thức xét tuyển

Đã hoàn thành ít nhất 02
học kỳ

Có điểm TBC tích lũy tất cả
các học phần ≥ 2,5/4,0 (tính

đến thời điểm đăng ký xét tuyển)

Điểm xét tuyển là điểm TBC
tất cả các học phần lấy từ
cao xuống thấp cho đến
hết chỉ tiêu

Hãy biết cách sắp xếp,
cân bằng thời gian một
cách hợp lý

Luôn cập nhật thông tin
trên các kênh chính thống

Bằng kép có học kỳ hè

Được bảo lưu điểm những
học phần chung giữa 2
CTĐT

Lưu ý khi học



Các mốc thời gian

Đăng ký xét tuyển

Tổ chức đăng ký xét tuyển 
trực tuyến và trực tiếp

Tháng 
8

Tháng 
5

Tháng 
6, 7

Tháng 
9

Công bố kết quả 

& nhập học

Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển 
và tổ chức nhập học cho sinh viên

Thông báo 
tuyển sinh

Ban hành Thông báo tuyển sinh
trên các kênh truyền thông
chính thức của Nhà trường

Tổ chức xét tuyển

Tổ chức xét tuyển hồ sơ và 
công bố kết quả trúng tuyển



Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Thời hạn tối đa 
hoàn thành khóa học

06 năm
tính từ ngày nhập học ngành 1



ĐĂNG KÝ 
LỚP HỌC PHẦN



Thời khóa biểu
các lớp học phần chung

khoá QH2022.F1



Các lớp học phần

Nhà trường đăng ký cho sinh viên

01

02

03

Học phần Thực hành tiếng

Học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Công nghệ thông tin và truyền thông



Các lớp học phần

sinh viên đăng ký trên portal

01

02

Kỹ năng học tập thành công

bậc đại học

Nhập môn Việt ngữ học



01

03

02

04

Học phần Ngoại ngữ 2

Kỹ năng thuyết trình (3tc) 

ENG3088

● Sinh viên đã có chứng chỉ NN đạt CĐR của CTĐT

(xem chi tiết tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-lich- nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/) được

miễn học các học phần NN2. SV đã đạt B1 cần đăng ký học 2/4 học phần (số 1,2); SV đã đạt B2 cần đăng ký học

4/4 học phần sau; học ở HK1 và HK2 (2022-2023)

Tiếng Anh Phát triển nghề nghiệp (3tc)

ENG3090

Giao tiếp liên văn hóa và Giải 

quyết xung đột (3tc) 

ENG3087

Tiếng Anh kinh tế và doanh nghiệp (3tc) 

ENG3089



Học phần Ngoại ngữ 2

Sinh viên chưa đạt yêu cầu CĐR (không có các chứng chỉ NN)

Sinh viên cần học NN2 là tiếng Anh: Căn cứ kết quả thi sát hạch

ngày 24/09/2022, sinh viên bắt buộc đăng ký đúng lớp học phần phù

hợp (có TB chi tiết sau).

Sinh viên học các NN2 khác ngoài tiếng Anh: Không thi sát hạch,

đăng kí học theo Thông báo số 1336/TB- ĐHNN ngày 19/9/2022.

Xem chi tiết Hướng dẫn học ngoại ngữ 2 tại: 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-2-tai-ulis-

tu- khoa-qh-2022-ve-sau/



Học phần Ngoại ngữ 2

Sinh viên chưa đạt yêu cầu CĐR của CTĐT (không có chứng chỉ NN)

Sinh viên cần học NN2 là tiếng Anh: Căn cứ kết quả thi sát hạchxếp lớp

được tổ chức vào ngày 24/09/2022, sinh viên bắt buộc đăng ký đúng lớp

học phần phù hợp (sẽ có thông báo chi tiết về lịch thi và kết quả thi cho

sinh viên thuộc đối tượng này).

Sinh viên học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh: Không thi sát hạch,

đăng kí học bình thường theo thông báo đăng ký lớp học phần số

1336/TB ĐHNN ngày 19/9/2022

Xem chi tiết Hướng dẫn học ngoại ngữ 2 tại: 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-2-tai-ulis-tu-

khoa-qh-2022-ve-sau/



Cách thức đăng ký lớp học phần

Sinh viên xem clip hướng dẫn đăng 

ký lớp học phần tại địa chỉ: 

http://daotao.vnu.edu.vn mục video 

“Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin 

đào tạo - Đăng ký học”

http://daotao.vnu.edu.vn/


THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC

01

02
Đăng ký bổ sung, huỷ, chuyển lớp:

12h30 ( 03/10/2022 -> 12h00 

(05/10/2022)

Hết thời gian đăng ký bổ sung, chuyển đổi, hủy các lớp học phần,

nếu sinh viên KHÔNG HỌC sẽ bị nhận điểm F

Đăng ký đợt 1:

12h30 (03/10/2022 -> 12h00 (05/10/2022)





AI HỖ TRỢ 
NGƯỜI HỌC?



- Quy chế đào tạo đại học

5115/QĐ-ĐHQGHN

- Sổ tay sinh viên

- Website daotao.ulis.vnu.edu.vn

- GVCN – Văn phòng Khoa/Bộ môn – Phòng Đào

tạo (Email: phongdaotaoulis@gmail.com)



Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Việt Hùng

P.107 A1

Trưởng phòng
TS. Nguyễn Thúy Lan

P.105 A1



Hoàng Thị Kim Ngân
P.107 A1
• Chương trình đào tạo
• Xét tốt nghiệp Bằng kép

• Học lại, cải thiện điểm

Ngô Việt Tuấn
P.107 A1

• Sinh viên quốc tế
• Học liệu số

• Văn phòng CLC



Nguyễn Việt Hòa
P.107 A1
• Ngoại ngữ 2
• Văn phòng CLC

• GVCN

Nguyễn Thu Trang
P.107 A1

• Tuyển sinh ĐHCQ
• Quản lý học vụ Bằng kép

• Chuyển đổi số tại ĐHNN



Nguyễn Duy Thái
P.108 A1

Tuyển sinh, thời khóa 
biểu Bằng kép

Nguyễn Thị Lan Hương
P.109 A1

Thời khóa biểu, xét tốt 
nghiệp chính quy

Nguyễn Mạnh Thắng
P.108 A1

Các môn mời giảng, 
văn bằng tốt nghiệp



ULIS ĐỒNG HÀNH CÙNG EM!



NGOẠI NGỮ 2



Xem Hướng dẫn học Ngoại ngữ 2 ở đâu?
https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-hoc-ngoai-ngu-o-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn



Ngoại ngữ 2
và những điều cần biết

Phòng đào tạo – tháng 9, 2022



Ngành trúng tuyển Y/c CĐR NN2 NN2 phải học NN1

NN Anh Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh Tiếng Anh

SP Anh Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh Tiếng Anh

SP Anh CLC Bậc 4 (Bậc 4) Khác Tiếng Anh Tiếng Anh

NN khác Bậc 4 (Bậc 4) Tiếng Anh
Nga, Pháp , Nhật, 

Hàn…

SP khác (Có thể chọn 

Tiếng Anh hoặc NN 

khác tiếng Anh)

Bậc 3 (B1) Tiếng Anh
Nga, Pháp , Nhật, 

Hàn…

Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh
Nga, Pháp , Nhật, 

Hàn…



Xác định rõ Ngoại ngữ 2 cần học

● - Ngành trúng tuyển?

● - Số lượng tín chỉ yêu cầu trong CTĐT? Chuẩn đầu ra NN2 yêu cầu trong

CTĐT?

Ví dụ:

Ngành NNAnh – Ngoại ngữ 2 có thể chọn tiếng Thái – 5 tín chỉ- CĐR B1/ bậc 3

Ngành NN Nhật – NN2 bắt buộc là tiếng Anh – 10 tín chỉ - CĐR B2/ Bậc 4

● Lộ trình học Ngoại ngữ thứ 2

● Ví dụ: Nếu cần CĐR tiếng Hàn là B1, học 2 học kì, 5 tín, 120 giờ.

● Nếu cần CĐR tiếng Hàn là B2, học 4 học kì, 10 tín, 240 giờ.



Các ngoại ngữ 2 ở Ulis

Anh, Pháp, Trung, 
Đức, Nhật, Hàn, 

Thái, Lào



Các cách để đạt CĐR NN2

Học lần lượt các học phần NN2 theo lộ trình, sau đó thi 
bài thi Vstep tại Trung tâm khảo thí của trường (miễn 

phí lần đầu)

Thi VSTEP ở TT Khảo thí của 
trường. 

Thi chứng chỉ Quốc tế 
( IELTS, HSK, JLPT, TOPIK, DELF…) 

Thi Vstep ở các đơn vị được Bộ GD-
ĐT cho phép.

Việc học 
NN2 lần 

lượt theo lộ 
trình là bắt 

buộc



QH.2022

Tiếng Anh

Ngoại ngữ khác

Cần thi sát hạch trình độ để 
xếp lớp vào ngày 24/09/2022

Học luôn, không thi sát hạch

Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ đạt CĐR => 
nộp để được miễn thi, miễn học các học 

phần NN2 cơ sở



QH.2022

Nếu có chứng chỉ ngoại ngữ 2 đạt CĐR 

=> nộp để được miễn thi, miễn học các 

học phần ngoại ngữ 2 cơ sở và bắt buộc 

đăng kí các học phần thay thế

Kĩ năng thuyết trình

Giao tiếp liên văn hóa

Tiếng Anh phát triển nghề nghiệp

Tiếng Anh kinh tế & Doanh nghiệp

Tư vấn về các học phần thay thế lúc 
10h00 sáng 24/09/2022 trên Zoom Meeting



Nếu đã có chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt CĐR

● Không cần thi

● Nộp CC đúng hạn theo thông báo của trường

( đến hết 30/09/2022)

● Chú ý các thủ tục cần thực hiện theo link: 

goo.gl/9eqotU



Các học phần ngoại ngữ 2 CTĐT Sư phạm

B15 tín chỉ 120 giờ

Điểm Môn 
học 

>=4

Học trong 

2 học kì

Điểm Môn 
học 

>=4

Chuẩn đầu 
ra

Cần thi 
Chứng chỉ



Các học phần ngoại ngữ 2 khác sư phạm

Điểm Môn 
học 

>=4

B1
5 tín chỉ

B2

Học trong 

4 học kì

120 giờ

5 tín chỉ

Chuẩn đầu 
ra

Cần thi 
Chứng chỉ



Việc thi sát hạch tiếng Anh

● Xem định dạng đề thi ở đâu: Web đào tạo

● Xem danh sách thi ở đâu: E-mail cá nhân

● Xem hướng dẫn thi ở đâu? : Web đào tạo

● Có mặt đúng giờ quy định: 7h30 sáng 

24/09/2022 tại nhà A2

Tự 
giác

Ulis.vnu.edu.vn

daotao.ulis.vnu.edu.vn –> Ngoai ngu trong VNU


