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THÔNG BÁO 

Về việc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với 

học viên cao học của Đại học Đà Nẵng – Đợt 1 năm 2020 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với các thông tin như sau: 

1. Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 15/3/2020 (Chủ nhật). 

2. Đối tượng: Dành cho học viên cao học của ĐHĐN có nhu cầu dự thi. 

3. Đề thi: Được quy định tại Quyết định số 751/ĐHĐN-ĐT ngày 15/3/2019 của 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định thi đánh giá năng lực sử dụng 

tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học của 

Đại học Đà Nẵng. Mẫu đề thi được đăng tải trên trang Tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ 

http://www.ts.udn.vn. 

4. Quyền lợi của thí sinh: Được sử dụng kết quả thi để làm điều kiện cho phép bảo 

vệ luận văn thạc sĩ tại các đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN theo Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ hiện hành. 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT): 

+ Thí sinh ĐKDT trực tuyến trên trang http://ts.udn.vn, mục “Đăng ký trực 

tuyến”; 

+ Thí sinh tự quét ảnh thẻ và đăng tải ảnh lên website khi đăng ký trực tuyến để 

làm Thẻ dự thi. 

6. Phí dự thi: 

a) Thí sinh đăng ký tại ĐHĐN: 1.000.000 đ/01 hồ sơ. 

b) Thí sinh đăng ký tại địa điểm phối hợp đào tạo ngoài ĐHĐN: 

- Phí ĐKDT: 1.000.000 đ/01 hồ sơ; 

- Kinh phí phát sinh: Mức thu được xác định trên cơ sở bù đắp các khoản chi phí 

phát sinh do tổ chức kỳ thi tại địa phương. Thí sinh nộp kinh phí phát sinh trước khi thi 

môn thi đầu tiên. 

c) Hình thức nộp: 

- Thí sinh có thể nộp lệ phí theo một trong ba hình thức sau: 

+ Nộp tiền mặt: tại Ban Kế hoạch - Tài chính (KH-TC), phòng 107, Khu A, 41 Lê 

Duẩn, TP Đà Nẵng; 

+ Nộp trực tuyến qua cổng thanh toán VnPay. 

+ Nộp tiền qua tài khoản: 113000176350; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (ViettinBank, CN Đà Nẵng). Nội dung chuyển 

khoản: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, mã số đăng ký trực tuyến (số 

ID đăng ký) và lý do nộp lệ phí; 

Đối với thí sinh nộp lệ phí qua ngân hàng, không chuyển qua cây ATM do không 

thể hiện được thông tin người nộp với các các nội dung khác. 
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7. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2020. 

8. Kế hoạch thi (địa điểm, danh sách, phòng thi, lịch thi…) sẽ được thông báo trên 

website http://www.ts.udn.vn. và qua email của học viên. Học viên nhận giấy báo dự thi 

tại phòng thi. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP Đà 

Nẵng, điện thoại liên hệ: (0236) 3832552./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị thành viên; 

- Các ĐĐPH đào tạo; 

- Ban TCCB, KH-TC (để phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

         (đã ký) 
 

PGS.TS. Lê Thành Bắc 
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