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Kỳ thi TOEIC và Kiểm định Chất lượng định kỳ tại ĐH Duy 

Tân 

 

Theo tinh thần và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Duy Tân về việ  n ng   o 

  n   ộ Ngoại Ngữ, kiến thức ISO và Kiểm Định Chấ  Lượng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên n à Trường, ngày 

20/01/2008  ợt thi khảo sát về   n   ộ Tiếng An   ă  ược tổ chức với sự tham gia của gần 400 cán bộ, giảng viên 

và nhân viên. 

Đ y là kỳ thi khảo       n   ộ Tiếng Anh áp dụng   n    ức thi TOEIC (Test of English for International 

Communi   ion)  ược tổ chứ   ịnh kỳ tại Đại học Duy Tân nhằm   n  gi  kiến thứ         n   ộ Tiếng Anh của 

cán bộ, giảng viên và nhân viên. 

Có   ể nói   y là n iệm vụ  ế   ứ   ần   iế  và là bướ   ộ  p    rong   iến lượ   ủ  Hội Đồng Quản Trị và B n 

Giám Hiệu n ằm  ạo  ộng lự    o   n bộ  giảng viên  n  n viên  rong n à  rường k  ng ng ng n ng   o  ọ    i và 

 r u  ồi k  năng ngoại ngữ  ủ   n   

Kỳ thi sẽ tạo  ộng lự  và  ơ  ội cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn truờng cố gắng phấn  ấu trở thành 

người cán bộ  người giảng viên không những gi i về    n   ộ   uyên m n  năng lực quản lư mà   n gi i về   n   ộ 

ngoại ngữ, có thể giao tiếp và làm việ   rong m i  rường quốc tế  úng   eo  in    ần Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

Đại học Duy Tân nêu ra trong chiến lược phát triển n à Trường gi i  oạn hội nhập và phát triển. 

  

 


