
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

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

Số: 120/ĐT 
V/v: Miễn học học phần ngoại ngữ cơ bản 

 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng  03 năm 2017 

Kính gửi: Toàn thể Học viên cao học 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến 

thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN, 

Trường Đại học Công nghệ thông báo: 

1. Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện nhưng được tính vào tổng số 

tín chỉ của chương trình đào tạo và được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN và 

được đánh giá theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) 

hoặc tương đương. Kết quả đánh giá các học phần ngoại ngữ không tính vào điểm trung 

bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích 

lũy nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp. 

2. Các trường hợp được miễn học học phần ngoại ngữ cơ bản nêu trong mục 3.2 

của hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN. 

3. Học viên có thể nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo tại bất cứ thời điểm nào kể từ khi có quyết định trúng tuyển 

đến trước khi hết hạn thời gian đào tạo tối đa của khóa học. Các chứng chỉ ngoại ngữ 

phải còn giá trị sử dụng tại thời đểm nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ. Văn bằng, 

chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học.  

4. Nhà trường xét đơn và ra quyết định miễn học các học phần ngoại ngữ vào 

tháng 3 và tháng 9 hàng năm (2 tháng trước khi bảo vệ luận văn). 

Học viên nộp đơn miễn học học phần ngoại ngữ cơ bản kèm minh chứng (bản sao 

có dấu) về phòng Công tác Sinh viên (Phòng 104-E3). 

Trân trọng thông báo./. 

  TL. HIỆU TRƯỞNG 
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  

Nơi nhận: 
    - Như trên; 
    - Lưu: VT, ĐT, VT4.   
 

  Nguyễn Phương Thái 



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

 

ĐƠN XIN MIỄN HỌC   
 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ 
    - Phòng Đào tạo 
 

Tên tôi là: ....................................................................... Giới tính:..............  

Ngày sinh: .............................................. Nơi sinh: ......................................  

Điện thoại: .............................................. Email: ..........................................  

Ngành: ..........................................................................................................  

Chuyên ngành: .............................................................................................  

Mã số học viên: ............................................................................................  

Theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội 

về việc  tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình 

đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN, tôi thấy mình đủ điều kiện để được miễn học học phần 

… ………………….. 

Nộp kèm Đơn này là minh chứng sau: 

- Bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ……., xếp loại ………do Trường Đại 

học ……… cấp năm 20……  

hoặc 

- Chứng chỉ ……….. cấp ngày  ……. do …. cấp với tổng số điểm ……  

hoặc 

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành …….do Trường Đại học ……… 

nước ………cấp. 

 hoặc 

 Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thực. Nếu được miễn học học phần 

………………., tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ quy chế hiện hành về đào tạo sau đại học 

và các quy định khác của Trường ĐHCN. 

 Tôi xin trân trọng cám ơn./. 

Hà Nội, ngày         tháng        năm              

                            NGƯỜI LÀM ĐƠN 
                            (ký và ghi rõ họ, tên) 
 


