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BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 412/ĐHYHN-SĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 
V/v thông báo tổ chức thi đầu ra  

ngoại ngữ cho Cao học 

 

 

Kính gửi:     

- Các Viện/Khoa/Bộ môn; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Học viên Cao học khóa 27; 

- Học viên Cao học khóa 28 thuộc Viện Đào tạo 

YHDP&YTCC. 
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, nhà trường thông báo đến các học viên Cao học 

dự kiến kế hoạch tổ chức ôn tập ngoại ngữ nhằm đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (bậc 

3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi bảo vệ 

luận văn cụ thể như sau: 

1. Hướng dẫn ôn tập (10 buổi) từ 30/03/2020 đến 17/04/2020. 

2. Thời gian học: từ 17h00-21h00. 

3. Địa điểm ôn tập: Giảng đường trường Đại học Y Hà Nội. 

4. Dự kiến tổ chức thi: 24-26/04/2020. 

5. Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở 

nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường 

đại học của Việt Nam; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;  

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp 

chứng chỉ đến ngày xét điều kiện bảo vệ luận văn do một trong các cơ sở 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoặc công nhận tương đương 

(Xem phụ lục các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thi và 
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cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam); 

- Có bằng thạc sĩ được giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép; trình độ ngoại ngữ khi tr ng tuyển tối thiểu đạt 

từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương. 

Nhà trường thông báo đến các Viện/Khoa/Bộ môn, học viên và đề nghị  học 

viên Cao học (toàn khóa 27 và khóa 28 các chuyên ngành thuộc Viện ĐT 

YHDP&YTCC) đăng ký ôn tập theo lớp (nếu có nhu cầu) hoặc nộp đơn xin miễn 

thi/không ôn tập. Hồ sơ xin miễn thi ngoại ngữ bao gồm: Đơn xin miễn thi; bản 

sao (có công chứng) văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ. Hạn cuối để nhận đăng ký 

học/đơn miễn thi/không ôn tập của học viên là 16h30 thứ 6 ngày 13/03/2020 tại 

phòng Hành chính 1 cửa 315 tầng 3 nhà A1. Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập các thứ 

tiếng: Anh, Pháp, Trung. Kinh phí ôn tập và kế hoạch cụ thể nhà trường sẽ thông 

báo sau.  

Thông tin chi tiết liên hệ TS. Nguyễn Hoàng Thanh, ĐT: 0988435632; 

email: nguyenhoangthanh@hmu.edu.vn. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệu trưởng (để b/c) 

- Lưu VT, SĐH. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
Đoàn Quốc Hưng 
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DANH MỤC CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP 

PHÉP THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG  

NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

(Tính đến ngày 20 tháng 02 năm 2020) 

 

1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

2. Trường Đại học Hà Nội 

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

4. Đại học Thái Nguyên 

5. Trường Đại học Vinh 

6. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

7. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học  Đà Nẵng 

8. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

9. Trường Đại học Cần Thơ 

10. Học viện An ninh nhân dân 

11. Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Trường Đại học Sài Gòn.  

 


