
Kính gửi:

  - Các khoa quản lý sinh viên 

  - Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Hệ thống Giáo dục Victoria English và 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế đồng 
thời nằm trong chiến lược nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho 
sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

 Hệ thống Giáo dục Victoria English phối hợp với Nhà trường triển khai các 
chương trình đào tạo tiếng Anh nâng cao theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu 
chuẩn đầu ra cho sinh viên các khóa như sau:

- Sinh viên chọn thi chứng chỉ Cambridge: chuẩn đầu ra là PET (tương đương 
trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu).

- Sinh viên chọn thi chứng chỉ TOEIC hai kỹ năng: chuẩn đầu ra là số điểm 
450 (tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu).

Hai chứng chỉ này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và được Trường 
Đại học Mỏ - Điạ chất lấy làm tiêu chuẩn đánh giá đầu ra năng lực ngoại ngữ cho 
sinh viên. Các chứng chỉ này là yêu cầu và cũng là ưu thế cạnh tranh của sinh viên 
tốt nghiệp sau ra trường.

Văn phòng Victoria English @HUMG tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
hướng dẫn thực hiện tham gia chương trình như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2022

THÔNG BÁO
Về kế hoạch nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh



Sinh viên đăng ký và kiểm tra miễn phí năng lực đầu vào toàn diện tại Victoria 
English @HUMG (dữ liệu đánh giá đầu vào của sinh viên được phân tích, lưu và 
chuyển về Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm căn cứ học chương trình TA1, TA2).

Sinh viên đăng ký chương trình học và luyện thi chứng chỉ phù hợp theo kết 
quả kiểm tra năng lực đầu vào và nhu cầu đầu ra tại Victoria English @HUMG.

Trong giai đoạn đầu, Hệ thống Giáo dục Victoria English sẽ hỗ trợ một phần 
kinh phí đào tạo bằng các ưu đãi được trừ trực tiếp vào học phí đào tạo chứng chỉ 
cho sinh viên. Sinh viên liên hệ văn phòng Victoria English @HUMG theo địa chỉ: 

Victoria English @HUMG

Hotline: 0915 677 000 (Ms. Hà )

Email: ve.hanoioffice@gmail.com

Địa điểm: Văn phòng Victoria English @HUMG

        Tầng 2 tòa nhà D, Đại học Mỏ - Địa Chất.

Trân trọng.

Hệ thống Giáo dục Victoria English


