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Chương trình Thạc sỹ Quản trị truyền thông
MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
I. Chuẩn đầu vào tiếng Anh và một số quy đổi
Chương trình Thạc sỹ Quản trị truyền thông do trường ĐH KHXH&NV liên kết với trường ĐH
Stirling tuyển sinh năm 2015 yêu cầu học viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương:
• B2 (theo khung tham chiếu châu Âu)
• IELTS 5.5
• TOEFL 500 (PBT); 173 (CBT); 61 (iBT)
• TOEIC 600

II. Hướng dẫn với học viên chưa có một trong các chứng chỉ trên
Trong trường hợp chưa có một trong số các chứng chỉ trên, học viên có thể trực tiếp liên hệ với
các trung tâm đào tạo và khảo thí có đầy đủ khả năng và thẩm quyền tổ chức thi, cấp bằng.
CHỨNG CHỈ B2 (KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU)
Theo quyết định số1414/ĐHQGHN-ĐT, trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, Đại
học Quốc gia Hà Nội công nhận chứng chỉ tiếng Anh B2 được cấp bởi một trong các đơn vị sau:
1. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
2. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
3. Trường Đại học Hà Nội
4. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế
IELTS, TOEFL, TOEIC
Với các chứng chỉ quốc tế, ứng viên liên hệ trực tiếp với các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi và
cấp chứng chỉ, ví dụ, Hội đồng Anh và IDP đối với IELTS, IIG VIETNAM đối với TOEFL và
TOEIC.
III. Trường hợp miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh
Ứng viên được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh nếu đạt một trong các điều kiện sau:
1. Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ chuyên ngành tiếng Anh
2. Tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ hoặc tiến sỹ học bằng tiếng Anh tại nước ngoài
Nếu thuộc nhóm được miễn, ứng viên chỉ cần nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp.
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