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THÔNG BÁO 
v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng  

đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 10/2018) 

 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Kế 

hoạch số 3157/KH-ĐHLHN về việc tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra (CĐR) 

Ngoại ngữ 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019. Triển khai 

thực hiện kế hoạch, Trường thông báo việc tổ chức thi CĐR Ngoại ngữ theo 4 

kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy tổ chức vào Tháng 10, năm học 2018 - 2019 

như sau: 

1. Đối tượng dự thi và thời gian đăng ký dự thi: 

- Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ chính quy từ Khóa 40 trở về trước. 

- Thời gian đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 10/10/2018 

đến hết ngày 16/10/2018 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) 

2. Thời gian tổ chức thi: Ngày 21/10/2018 (Chủ nhật) 

- Thi viết: Sáng 21/10/2018 

- Thi Nói: Chiều 21/10/2018 (nếu số lượng giảng viên hỏi thi không đáp 

ứng số lượng sinh viên dự thi, Trường có thể bố trí các ca thi ở những ngày tiếp 

theo). 

3. Hình thức thi: 

Thi CĐR Ngoại ngữ 4 kỹ năng: 

- Thi viết các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết: tối đa 180 phút 

- Phỏng vấn trực tiếp: kỹ năng Nói tối đa 10 phút/ 1 sinh viên. 

4. Đăng ký dự thi: 

Sinh viên dự thi nộp đơn đăng ký theo mẫu tại phòng Đào tạo (A.107) 

(Sinh viên tải Đơn đăng ký dự thi trên cổng TTĐT của Trường 

www.hlu.edu.vn) 

5. Lệ phí thi và hoãn thi: 

Lệ phí đăng ký dự thi: 150.000 đ/ 1 sinh viên 

Sinh viên sau khi đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo sẽ nộp lệ phí thi CĐR 

Ngoại ngữ 4 kỹ năng tại phòng Tài chính - Kế toán. 



Sinh viên hoãn thi phải làm Đơn xin hoãn thi gửi Phòng Đào tạo tối thiểu 

03 ngày trước ngày thi. Sinh viên đã đăng ký dự thi nhưng bỏ thi sẽ không được 

hoàn lại lệ phí dự thi. 

6. Danh sách dự thi, phòng thi, ca thi (đối với phần thi Nói): được công 

bố trên Cổng thông tin điện tử của Trường và tại các bảng tin của phòng Đào tạo 

ngày 18/10/2018./. 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị liên quan (để phối hợp); 

- BBT Cổng TTĐT (để đưa tin); 

- Lưu VT, ĐT. 

 

 


