
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

--------------------------------------- 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội 

(Lịch tổ chức thi dự kiến: 04/03/2017) 
______________________ 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại 

ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng 

cục Du lịch về việc uỷ quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau: 

 

1. Đối tượng dự thi: 

- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

- Sinh viên các ngành Du lịch, Việt Nam học… 

- Các đối tượng khác có nhu cầu 

2. Các ngoại ngữ:  Tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung, Hàn, Thái Lan, Tây Ban 

Nha, Ý, Khmer, Indonesia… 

3. Địa điểm thi: Tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội  

Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

4. Ngày thi dự kiến: 04/03/2017     (Hạn đăng ký: 25/02/2017) 

5. Hồ sơ đăng ký thi: 

a. 01 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, năm sinh mặt sau ảnh) 

b. 01 bản photo Chứng minh nhân dân  

c. 01 bản photo Giấy khai sinh 

d. 01 Thẻ sinh viên (nếu có) 

e. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) 

6. Hình thức kiểm tra 

a. Bài viết tổng hợp (kỹ năng đọc, viết, nghe): 90 phút 

b. Bài thuyết trình theo chủ đề: 07 - 10 phút 

7. Lệ phí thi: liên hệ Trung tâm để biết thêm chi tiết 

          (Ưu đãi: Giảm 30% lệ phí thi cho sinh viên ) 

 

LIÊN HỆ:   

Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo, Trường ĐH KHXH & NV 

Địa chỉ:  Phòng 104 & 105, Nhà B (Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) 

Điện thoại: 04.3 558 6694 / 5589437 / 01279051989 (Mr Linh) 

E-mail: ttnn.xhnv@fpt.vn/ ussh.edu@fpt.vn 
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