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

 

ĐƠN XIN MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM MÔN HỌC  
……….(Ghi rõ môn học xin miễn học và công nhận điểm) 

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

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

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

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

là học viên cao học khóa QH-20…… (K……) theo Quyết định số ………………… ngày 

…… tháng …… năm 20..… của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. 

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

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

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

Theo Công văn số 146/HD-ĐHQGHN ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Đại học 

Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong 

chương trình đào tạo sau đại học, tôi thấy mình đủ điều kiện để được miễn học và công 

nhận điểm môn học …  (Ghi rõ môn học xin miễn học và công nhận điểm). 

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 

- Danh mục các bài báo/báo cáo khoa học 

1. Tên tác giả  (năm xuất bản), "Tên bài báo", Nơi đăng bài, Số, trang. 

2. … 

(nộp kèm trang bìa, mục lục và toàn văn bài báo/báo cáo) 

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

nhận điểm môn học …, 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 2014 

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



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

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

Phụ lục 1 
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU   
(kèm theo Thông báo số              /TB-ĐT ngày         tháng 02 năm 2013 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Tiếng Anh 

Cấp độ 

(CEFR) 
IELTS TOEFL TOEIC 

Cambridge 

Exam 
BEC BULATS 

B1 4.5 

450   PBT 

133   CBT   

45   iBT 

450 
Preliminary 

PET 

Business 

Preliminary 
40 

B2 5.5  

500   BPT 

173   CBT   

61   iBT 

600 First     FCE 
Busines 

Vantage 
60 

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được) 

Một số thứ tiếng khác 

Cấp độ 

(CEFR) 

tiếng    Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung 

B1 TRKI 1   
DELF B1 

 TCF niveau 3 

B1  

ZD  
HSK cấp độ 3       

B2 TRKI 2   
DELF B2 

 TCF niveau 4  

B2 

TestDaF level 4 
HSK cấp độ 4      

 

 

 

 

 

 


