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Mai Phương Thúy, Hoa Hậu Việt Nam 2006 
 
“Từ nhỏ, Thúy ñã luôn mơ ước ñược di du học ñể mở mang hiểu biết và học tập những kiến thức bổ ích. Một trong những ñiều 
kiện tiên quyết ñể ước mơ của Thúy có thể thành sự thật ñó là phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. Tuy vô cùng bận 
rộn, Thúy luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi ñể tự trau dồi khả năng tiếng Anh. Qua 1 chương trình giao lưu tại Trường Đại 
học Hà Nội, Thúy ñã gặp một giảng viên có chuyên  môn cao và tâm huyết của Khoa Đại cương, Trường Đại học Hà Nội. Nhờ 
có sự giúp ñỡ tận tình của thày cùng với sự nỗ lực của bản thân, kỹ năng viết IELTS của Thúy giờ ñã tốt hơn rất nhiều, giúp 
Thúy tiến gần hơn tới cái ñích trở thành sinh viên chính thức của một trường ñại học danh tiếng trên thế giới.” 
 

 

 
 

 

Nguyễn Thúy Hương, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2006 
 
“Ngay sau khi giành giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2006, Thúy Hương gấp rút lên ñường sang Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc thi 
Siêu mẫu Thế giới. Lúc ñó khả năng ngoại ngữ là áp lực lớn nhất ñối với Thúy Hương song nhờ có ñược sự ñào tạo bài bản và 
chuyên nghiệp của các thày cô Khoa Đại cương Trường Đại học Hà Nội, Thúy Hương ñã hoàn toàn tự tin lên ñường với khả 
năng tiếng Anh tốt và vốn kiến thức phong phú về văn hóa. Từ ñó ñến nay, Thúy Hương luôn ñược các ñồng nghiệp quốc tế 
ñánh giá cao về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi khi Thúy Hương tham gia các dự án thời trang quốc tế lớn trong và 
ngoài nước.” 
 

 

 
 

 

Ca sỹ Quang Lê 
 
“Là một người sinh ra tại Huế nhưng Lê lại rất thích giọng nói người Hà Nội. Sinh sống và lập nghiệp tại Mỹ với tư cách là ca 
sỹ ñộc quyền của trung tâm Thúy Nga, tiếng Anh ñối với Lê không còn là vấn ñề lớn nhưng tiếng Việt luôn là ñiều Lê luôn 
muốn trau dồi, ñặc biệt là có thể hát các bài hát về Hà Nội. Đó là ñộng lực ñể Lê quyết tâm học cách phát âm tiếng Việt thật 
chuẩn. Trong những lần về nước lưu diễn, Lê ñã gặp và cộng tác với các thày cô giáo của Khoa Đại cương, Trường Đại học Hà 
Nội. Nhờ vậy, khả năng phát âm tiếng Việt của Lê ñã tốt hơn rõ rệt. Giờ ñây, mỗi lần bước vào phòng thu âm, Lê thấy hoàn 
toàn tự tin thể hiện các bài hát khó, ñòi hỏi ñộ chính xác cao.” 
 

 

 
 

 

Diễn viên Đăng Hoàng 
 
“Sau khi ñược biết ñến với các vai diễn trong loạt phim truyền hình ñược mọi người yêu mến như “Nhật ký Vàng Anh”, “Cảnh 
sát hình sự”, Hoàng may mắn ñược mời tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng “Chơi vơi” của ñạo diễn Bùi Thạc Chuyên. 
Làm việc với ê-kíp mà rất nhiều thành viên là người nước ngoài, Hoàng luôn phải sử dụng tiếng Anh ñể trao ñổi công việc hay 
giao lưu với các ñồng nghiệp người nước ngoài. Với thế hệ diễn viên trẻ như Hoàng, sử dụng ñược tiếng Anh lưu loát là một lợi 
thế rất lớn trong việc học hỏi và tiếp cận với nền ñiện ảnh thế giới. Ngoài nỗ lực của bản thân, Hoàng không thể không nhắc 
ñến sự giúp ñỡ của các thày cô tại Khoa Đại cương, Trường Đại học Hà nội, những người ñã giúp Hoàng có khả năng sử dụng 
tiếng Anh lưu loát như ngày hôm nay.”  
 

 

 

 

Ca sỹ Minh Quân 
 
“Phát triển sự nghiệp âm nhạc ra nước ngoài là những gì Minh Quân ñang hướng tới trong thời gian gần ñây. Giải bạc “Giọng 
hát vàng ASEAN 2009” và những dự án âm nhạc quốc tế là ñộng lực giúp Quân quốc tế hóa các sản phẩm âm nhạc của mình. 
Để làm tốt việc này, Quân ñã tập trung rất nhiều vào việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh. Quân có ñược 
những bản thu âm các bài hát tiếng Anh tốt là nhờ có sự giúp ñỡ của các giáo viên tiếng Anh của Khoa Đại cương, Trường Đại 
học Hà Nội. Họ không những nhiệt tình chỉ bảo từng quy tắc phát âm mà còn giúp Quân chuyển tải những ca khúc tiếng Việt 
ñược các bạn yêu mến sang tiếng Anh, giúp âm nhạc của Quân ñến gần hơn với bạn bè quốc tế.” 
 

 

 
 

 

Lê Hải Anh, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2004, diễn viên ñiện ảnh 
 
“Quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Hà Nội, trước ñây là Đại học ngoại ngữ Hà nội, ñể lại cho Hải Anh nhiều kỷ 
niệm ñáng nhớ, ñặc biệt là với ñội ngũ giáo viên. Họ tuy trẻ nhưng rất nhiệt huyết và năng ñộng. Cũng nhờ có sự chỉ bảo của 
các thày cô nơi ñây mà Hải Anh thấy tự tin hơn rất nhiều khi phải giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh với các ñồng nghiệp 
người nước ngoài trong các dự án thời trang và ñiện ảnh quốc tế. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Hải Anh xin chúc các Thày 
cô thật nhiều sức khỏe và luôn giữ ñược nhiệt huyết với công việc giảng dạy.” 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

  
Nguyễn Trà My, Sinh viên khoa tiếng Đức, Trường Đại học Hà Nội 
Học viên lớp Pre-IELTS 
 
“Sau khi kết thúc khóa học Pre-IELTS tại Khoa Đào tạo Đại cương, thực sự tôi rất ấn tượng. Lòng nhiệt 
tình, tâm huyết cùng với sự ñào tạo bài bản của các thầy cô ñã giúp cho mỗi tiết học trở nên vô cùng hào 
hứng và sôi nổi. Ngoài những kiến thức tiếng Anh, tôi còn ñược thầy cô giảng thêm những kiến thức về 
văn hóa, xã hội rất bổ ích. Việc ñược tham gia khóa học tại Khoa Đào tạo Đại cương với tôi không những 
là niềm vui mà còn là cơ hội ñể rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.” 

 
 

 
 

 
Nguyễn Anh Thư, Nhân viên lễ tân khách sạn 
Học viên lớp Phát âm – Giao tiếp 
 
“Mình ñang làm việc trong môi trường du lịch song luôn gặp khó khăn với những tình huống giao tiếp thực 
tế bằng tiếng Anh. Đó là ñộng lực khiến mình ñã tìm hiểu và tham gia khóa học Phát âm – giao tiếp tại 
Khoa Đào tạo Đại cương. Thật bất ngờ là khóa học vượt quá sự mong ñợi của mình với những giảng viên 
rất chuyên nghiệp, nhiệt tình và vui tính. Nếu có ñiều kiện, chắc chắn mình sẽ ñăng ký tiếp các khóa học 
cao hơn tại Khoa Đào tạo Đại cương, ñồng thời sẽ giới thiệu cho bạn bè và những người thân của mình về 
cơ sở này.” 

 
 

 
 

 
Nhữ Mạnh Huy, Sinh viên khoa tiếng Bồ Đào Nha, Trường Đại học Hà Nội 
Học viên lớp Pre-IELTS 
 
“Là sinh viên Khoa Bồ Đà Nha, cũng như nhiều bạn sinh viên khác, nhu cầu học chuyên ngành 2 bằng 
tiếng Anh tại Trường Đại học Hà Nội ñối với mình là rất lớn, xa hơn nữa là mong muốn có ñược cơ hội ñi 
du học nước ngoài. Qua tìm hiểu mình ñã quyết ñịnh học tiếng Anh tại Khoa Đào tạo Đại cương, do chính 
các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội phụ trách. Sau 10 tuần học tập tại ñây, mình 
thấy các Thầy cô vô cùng thân thiện, nhiệt tình, có chuyên môn cao và giảng dạy rất cuốn hút, chương 
trình học luôn bám sát và cập nhật so với ñề thi IELTS quốc tế.” 
 

 
 

 

 
Nguyễn Hồng Vân, Nhân viên Công ty Develing International 
Học viên lớp Phát âm – Giao tiếp 
 
"Mình hiện ñang là nhân viên Công ty Develing International. Công việc của mình cần sử dụng tiếng Anh 
hàng ngày như viết email hay giao tiếp với các ñồng nghiệp người nước ngoài. Do trước ñây mình chỉ chú 
tâm học các môn chuyên ngành kinh tế nên vốn tiếng Anh rất hạn chế, khiến mình không tự tin trong công 
việc. Nhưng chỉ sau 2 khoá học tại Khoa Đào tạo Đại cương, khả năng tiếng Anh của mình ñã tiến bộ hơn 
rất nhiều.” 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Trung, Chuyên viên Ngân Hàng 
Học viên lớp Ngữ Pháp – Từ vựng 
 
“Công việc hiện tại yêu cần mình phải viết và giao dịch nhiều bằng tiếng Anh với khách hàng quốc tế. 
Chính vì vậy mình ñã tìm hiểu và ñăng ký khóa học Ngữ pháp – Từ vựng tại Khoa Đào tạo Đại cương. 
Quả thật là khóa học ở ñây khác hẳn những nơi trước ñây mình ñã học: giảng viên vô cùng gần gũi và tận 
tâm như những người trong gia ñình, phương pháp giảng dạy rất cuốn hút và khoa học. Chắc chắn khi khóa 
học kết thúc, khả năng tiếng Anh của mình sẽ ñược củng cố rất nhiều.” 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Việt Hà, Nhân viên Ngân hàng Standard Chartered Bank 
Học viên lớp IELTS 
 
“Mình tham gia các khóa học tại Khoa Đào tạo Đại cương với lòng yêu thích ngoại ngữ và vì sự cần thiết 
sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc hiện tại. Mình ñã học ở ñây 03 khóa và nhận thấy rằng tại 
ñây học viên luôn ñược các thầy cô lắng nghe và cho những lời khuyên vô cùng bổ ích. Mình học ñược 
nhiều ñiều tốt từ các thầy cô nơi ñây hơn là chỉ học một ngôn ngữ. Thay mặt các học viên, xin chúc các 
thầy cô luôn mạnh khỏe ñể sẻ chia lòng nhiệt tình và yêu nghề với học trò chúng em.” 
 

 


