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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

Số: 1183 /TB-ĐHNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh Chương trình đào tạo Chất lượng cao 

ngành Sư phạm tiếng Anh năm 2021 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo 

tuyển sinh 01 lớp chất lượng cao QH.2021 ngành Sư phạm tiếng Anh, cụ thể như sau:  

1. Thông tin về Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế riêng biệt với hệ thống giáo trình cập nhật, 

phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tiên tiến, hướng đến phát triển năng lực toàn diện cho 

người học. Năm 2019, chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn AUN-QA, là chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN (ASEAN 

University Network – Quality Assurance). Là dự án đào tạo tinh hoa của ĐHQGHN, 19 khóa sinh 

viên đã tốt nghiệp hiện đều đang thành công và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực giáo 

dục ngoại ngữ. Để biết thêm về chương trình đào tạo, sinh viên có thể truy cập đường link: 

https://felte.ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/Overview-of-Fast-track-program_2020/ 

2. Cơ hội nghề nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp được định hướng và được tạo cơ hội trở thành giảng viên tại Trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; (bao gồm trường ĐHNN, THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường THCS 

Ngoại ngữ) và có nhiều cơ hội làm việc tại các trường đại học cao đẳng, bậc THPT, trong nước. 

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học chuyển tiếp 01 năm để hoàn thành chương trình thạc sĩ phương 

pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

3. Đối tượng dự thi và chỉ tiêu tuyển sinh 

- Sinh viên đã trúng tuyển ngành Sư phạm Anh năm 2021.  

Sinh viên QH.2021 học vượt cùng QH.2020 không thuộc đối tượng được đăng kí dự thi.  

- Chỉ tiêu: 25 sinh viên 

4. Hình thức thi tuyển:  

Gồm 02 bài thi:  Bài thi đánh giá trí tuệ (IQ) 20 câu:  30 phút. 

Bài thi phỏng vấn:    10 phút/sinh viên 

Định dạng bài thi đính kèm thông báo này.  

Trường xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

5. Các mốc thời gian cần lưu ý và hình thức thi tuyển 

- Tư vấn tuyển sinh, giải đáp thắc mắc: Ngày 18/09/2021,  cùng ID zoom với buổi gặp mặt thí sinh 

trúng tuyển. 

https://felte.ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/Overview-of-Fast-track-program_2020/
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- Đăng kí dự thi: Từ 16/09/2021 đến 14h00 ngày 25/09/2021. 

- Link đăng kí: bit.ly/dkiclcspta2021 

- Hình thức thi: trực tuyến. 

- Thời gian thi: Thứ Hai, ngày 27/09/2021. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi Zoom lúc 7h00 

ngày 27/09/2021.  

-Lưu ý: Thông tin về phòng thi được thông báo qua email cho sinh viên, đồng thời đăng tải trên 

Website Đào tạo tại địa chỉ http://daotao.ulis.vnu.edu.vn (mục CTĐT chất lượng cao/ Tuyển sinh) 

vào 26/09/2021.  

6. Thời gian công bố kết quả: Ngày 29/09/2021 trên Website Đào tạo tại địa chỉ 

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn (mục CTĐT chất lượng cao/Tuyển sinh). 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, P.107 nhà A1 qua SĐT (024) 37548137.  

Trân trọng thông báo./. 

  

Nơi nhận: 

- ĐHQGHN (để báo cáo);  

- BGH (để báo cáo); 

- P.CT&CT HSSV (để phối hợp) 

- K.SPTA (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh08. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
 

  

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/
http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/
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ĐỊNH DẠNG BÀI THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH  

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KÌ THI 

1. ĐỊNH DẠNG BÀI THI IQ 

 

Phần thi IQ gồm 14 câu hỏi, nhằm kiểm tra sự suy luận logic, khả năng số học, ngôn ngữ, và sáng 

tạo của thí sinh. Thí sinh có 30 phút để hoàn thành bài thi IQ 20 câu (bao gồm cả thời gian chuyển 

câu trả lời và phiếu trả lời).  

1.2. Miêu tả chi tiết (in English)  

In IQ test, candidates are expected to demonstrate their numerical, verbal, logical reasoning ability, 

and their creativity and imagination. They have 30 minutes to answer 14 questions in a seperate 

answer sheet.  

 

2. ĐỊNH DẠNG PHẦN THI NÓI 

2.1. Miêu tả tổng quát  

Phần thi nói gồm 3 phần, nhằm kiểm tra kĩ năng tiếng Anh và mức độ say mê, cam kết với công 

việc giảng dạy. Mỗi lượt thi có hai thí sinh và hai giám khảo. Cả hai giám khảo sẽ cùng chấm và 

cho điểm thí sinh, trong đó người hỏi sẽ chấm tổng quát (globally) và giám khảo còn lại sẽ chấm 

chi tiết (analytically). Mỗi lượt thi nói diễn ra trong khoảng 12 phút cho cả 2 thí sinh.  

2.2. Miêu tả chi tiết (in English)  

Part Task Type and Format Timing  Task Focus  

1 Social interaction   

Short conversations between the 

interlocutor and each candidate (spoken 

questions). 

4 minutes  The focus is on general 

interactional and social 

language. 

 

2 Simulated situation 

A two-way conversation between the 

candidates. The candidates are given 

spoken instructions with visual/written 

stimuli, which are used in discussion and 

decision-making tasks.  

 

4 minutes 

(1 minute for 

preparation) 

The focus is on sustaining 

an interaction, exchanging 

ideas, expressing and 

justifying opinions, 

agreeing and/or 

disagreeing, suggesting, 

speculating, evaluating, 

reaching a decision 

through negotiation, etc. 

3 Paired discussion  

The candidates are given spoken a 

debatable / controversial topic. They 

will have to discuss and share their 

opinions about this topic.  

 

4 minutes  

(1 minute for 

preparation)  

The focus is on expressing 

and justifying opinions, 

agreeing and/or 

disagreeing and 

speculating. 

 

 

--- THE END --- 

 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH 

BỘ MÔN TIẾNG ANH CHẤT LƯỢNG CAO 


