
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


