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THÔNG BÁO 

Về việc không xét học vượt, miễn học, công nhận điểm các học phần thực hành tiếng  

đối với sinh viên đại học chính quy áp dụng từ khoá QH2022.F1 
 

  

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-ĐHNN ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc Ban hành quy định công nhận các chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và 

xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-ĐHNN ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ 

đại học áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2022; 

Nhà trường thông báo: 

Kể từ khoá QH2022.F1, Nhà trường không xét học vượt, không xét miễn học, 

không công nhận điểm các học phần thực hành tiếng đối với sinh viên đại học chính 

quy có các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đáp ứng các quy định trong Quyết định 

2158 (https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/qd-2158-0592019-ban-hanh-quy-dinh-cong-

nhan-cac-chung-chi-ngoai-ngu-de-xet-mien-hoc-ghi-diem-cac-hoc-phan-va-xet-

chuan-dau-ra-ngoai-ngu-chuyen-tai-truong-dhnn-ap-dung-tu-qh2019/). Dựa trên 

năng lực thực hành tiếng được xác định qua bài thi sát hạch đầu khóa, sinh viên đã 

được xếp vào các lớp học phù hợp với trình độ.  

Sinh viên đại học chính quy có các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đáp ứng các 

quy định trong Quyết định 2158, được xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

chuyên. 

Thông báo này áp dụng cho sinh viên đại học chính quy từ khoá QH2022.F1. 
 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh 

viên từ QH2022.F1 biết, thực hiện. 
 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các khoa đào tạo, BM (để thực hiện); 

- Các đơn vị trong toàn trường (để biết); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh05. 
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Hà Lê Kim Anh 
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