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ThThàànhnh llậậpp vvàà phpháátt tritriểểnn

• Thành lập: Tháng 11/1993 theo quyết định của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo

• Giám đốc Trung tâm: Thầy Nguyễn Quốc Hùng, Lê
Thanh Dũng

• Phó giám đốc/trợ lý: Phạm Ngọc Thạch, Phạm Minh 
Hoài

• Địa điểm đào tạo: Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh

• Phương thức tổ chức đào tạo: từ xa + truyền thống

• Số sinh viên đã tốt nghiệp: Hơn 8000

• Số sinh viên đang học: hơn 2000



ChươngChương trtrììnhnh đđààoo ttạạoo

• Hai giai đoạn: 

• - G.đoạn 1: Tiếng Anh cơ sở

• - G.đoạn 2: Đào tạo chuyên ngành

• Thời gian đào tạo: 3.5 đến 4 năm – sinh viên

được bảo lưu các học phần đã hoàn thành.

• Phương thức đào tạo: Trực tuyến qua mạng

internet kết hợp với phương thức truyền thống

(lớp học thường xuyên, giải đáp thắc mắc, vv)



ThiThi vvàà kikiểểmm tratra

• Các môn thực hành tiếng: 05 học kỳ (mỗi
học kỳ 04 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết)

• Các môn tiếng Việt: 07 môn

• Các môn lý thuyết tiếng Anh: 06 môn

• Dịch nói + dịch viết: 02 học kỳ)

• Thi tốt nghiệp: Dịch (dịch nói + dịch viết) + 
Lý thuyết tiếng (Ngữ âm, Ngữ pháp + Từ
vựng)



ĐĐààoo ttạạoo qua qua mmạạngng

• Mạng là nguồn trao đổi thông tin

• Mạng là nguồn học liệu cơ bản

• Mạng giúp tăng cường kỹ năng thực hành
tiếng, dịch

• Mạng cung cấp các bài thi và kiểm tra
mẫu

• Mạng giúp tăng cường kỹ năng sử dụng
CNTT



ĐăngĐăng kýký ssửử ddụụngng

• Cần địa chỉ thư điện tử đang sử dụng

• Hướng dẫn đăng ký đơn giản, bằng tiếng
Việt

• Có nhiều hình thức trao đổi thông tin khác
nhau



TênTên trangtrang web: web: 

http://web.hanu.vn/dechttp://web.hanu.vn/dec
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ChươngChương trtrììnhnh ĐĐààoo ttạạoo



CCáácc mônmôn giaigiai đođoạạnn 11



CCáácc mônmôn giaigiai đođoạạnn 2 2 



CCáácc mônmôn titiếếngng ViViệệtt



BBààii kikiểểmm tratra mmẫẫuu



TrangTrang chchủủ ChươngChương trtrììnhnh NEDO: NEDO: 

http://newedo.hanu.vnhttp://newedo.hanu.vn



ĐĐịịaa chchỉỉ liênliên hhệệ

• Trung tâm Đào tạo từ xa

• Trường Đại học Hà Nội,

• Km 9 – đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội

• Tel: 04-8542327

• email: dttxa_dec@yahoo.com

• web: http://web.hanu.vn/dec


