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Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 năm 2017 

THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ  

dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2017 
 
 

Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn tiếng Anh 
đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam như sau:  

1. Đối tượng: Học viên cao học của Đại học Đà Nẵng. 
2. Thời gian thi:  

- Sáng 17/9/2017: Thi các kỹ năng Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết; 
- Chiều 17/9/2017: Thi kỹ năng Nói.  

3. Địa điểm thi:  
- Tại Đà Nẵng: Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, quận 
Cẩm Lệ, Đà Nẵng;   
- Tại Đăk Lăk: Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

4. Đề thi: theo định dạng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. 
5. Mục đích của kỳ thi: kiểm tra trình độ ngoại ngữ của học viên trước khi bảo 

vệ luận văn thạc sĩ. 
6. Quyền lợi của thí sinh: thí sinh được cấp giấy chứng nhận tương đương 

trình độ ngoại ngữ từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam (VSTEP). 

7. Thí sinh khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy 
thân có ảnh và bút chì, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm. 

8. Thông tin chi tiết tham khảo trên website: ts.udn.vn. 

 

 Nơi nhận: 
- Học viên cao học ĐHĐN; 
- Lưu: VT, ĐT. 

GIÁM ĐỐC 
(Đã ký) 

 
GS.TS. Trần Văn Nam 

 
  

  
 


