VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 3 năm 2015

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội;
Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới học viên cao học của các ngành đào tạo
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Kỳ thi nhằm đánh giá và cấp Chứng nhận NLNN theo chuẩn đầu ra của Viện
Đại học Mở Hà Nội cho những học viên cao học chưa tham gia thi hoặc thi chưa
đạt yêu cầu trong kì thi Chuẩn đầu ra NLNN đợt 2 năm 2015.
II. Đối tượng, thời gian, địa điểm, nội dung thi
Đối tượng dự thi: Học viên cao học đã hoàn thành các học phần Tiếng Anh cơ bản
trong chương trình đào tạo (có nhu cầu đăng ký dự thi)
Thời gian thi: Ngày 14/11/2015
Địa điểm thi: Sẽ thông báo sau khi có danh sách học viên dự thi.
Nội dung thi: 4 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói.
III. Kinh phí thi và cấp chứng nhận:
 250.000đ/học viên (đối với học viên thi lần 1)
 50.000đ/kỹ năng (đối với học viên thi lại)
Học viên nộp kinh phí thi cho thủ quỹ Khoa. Cô Trần Thanh Vân
Thời gian thu: Từ thứ 2 (ngày 02/11/2015) đến hết thứ 6 (ngày 06/11/2015)
Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Đào tạo Sau Đại học - Viện Đại học Mở Hà Nội
Phòng A3.7, Nhà B101 Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lưu ý:
- Các học viên thi 2 lần không đạt, sẽ phải thi lại cả 4 kỹ năng.
- Các học viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế còn giá trị sử dụng tính
đến thời điểm xét điều kiện bảo vệ luận văn, đề nghị nộp chứng chỉ cho Khoa trước
ngày 05/11/2015 để được miễn thi.
- Dạng thức đề thi, danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi tương đương
đăng tải trên Website của Viện Đại học Mở Hà Nội (mục văn bản-đào tạo)
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