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IDP là đơn vị đồng sáng
lập và tổ chức kỳ thi
IELTS trên toàn thế giới
với hơn 400 trung tâm thi
trên 50 quốc gia. Hơn 20
năm tổ chức thi IELTS tại
Việt Nam, IDP đã tổ chức
các kỳ thi IELTS cho
hàng triệu thí sinh tại
Việt Nam với kết quả như
mong muốn. IDP hiện có
6 văn phòng tư vấn du
học trên cả nước tại Hà
Nội, TP.HCM, Đà Nẵng
và Cần Thơ.

IDP-NHÀ TỔ CHỨC
KỲ THI IELTS

Ngày 24/8/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức giáo dục IDP
Việt Nam (IDP) đã có buổi họp trao đổi hợp tác. Một số đơn vị của ĐHQGHN đã
triển khai một số hoạt động hợp tác với IDP như Trường Đại học Ngoại ngữ và
IDP ký văn bản hợp tác năm 2018 về việc tổ chức kỳ thi IELTS tại Trường Đại
học Ngoại ngữ; hai bên tổ chức một số khoá tập huấn về kỹ năng thực hiện bài
thi IELTS và các kì thi thử cho các học viên và thí sinh đăng ký ôn luyện và dự
kì thi IELTS của IDP;  hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và IDP để tổ chức
kỳ thi  đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên của trường.  Gần đây, IDP đã tổ
chức khóa đào tạo trực tuyến về giảng dạy IELTS cho các giảng viên ĐHQGHN.
Đến nay đã có 19 giảng viên ĐHQGHN đăng ký tham gia khóa đào tạo này. 
ĐHQGHN và IDP kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác hơn nữa giữa hai bên trong thời
gian tới tập trung vào các nội dung sau:
1. Phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kỹ năng và
kinh nghiệm giảng dạy ngắn hạn cho đội ngũ giảng viên các trường đại học,
trường THPT và các đơn vị đào tạo ĐHQGHN với sự tham gia hoặc tại các
trường đối tác của IDP tại các nước nói tiếng Anh. IDP sẽ căn cứ vào nhu cầu cụ
thể của ĐHQGHN để liên hệ đối tác phù hợp.
 2.  Phối hợp tổ chức tại ĐHQGHN các sự kiện như triển lãm giáo dục, ngày hội
giáo dục, buổi tư vấn, giới thiệu cơ hội học tập, cung cấp thông tin, định hướng
về học tập tại các quốc gia: Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand và Ireland là đối
tác của IDP. Hai bên cố gắng trong thời gian tới sẽ tổ chức 02 sự kiện trực tuyến
hoặc trực tiếp tùy vào tình hình dịch COVID. Sự kiện đầu tiên dự kiến tổ chức
vào tháng 10 năm 2021.
3. Phối hợp tổ chức các buổi hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu các lĩnh vực,
ngành nghề đào tạo mới, liên ngành và hoạch định tương lai, nghề nghiệp sau khi
tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên của ĐHQGHN với các tổ chức và đại học nước
ngoài là đối tác của IDP.
 4. Phối hợp tổ chức thi, luyện thi và cấp chứng chỉ IELTS cho các học sinh, sinh
viên thuộc hệ thống của các trường chuyên và thực hành và đơn vị đào tạo của
ĐHQGHN.
 5.  IDP giới thiệu ĐHQGHN các đối tác nước ngoài  cũng như giới thiệu các
thông tin của ĐHQGHN đến các đối tác của mình những chương trình đào tạo là
thế mạnh của ĐHQGHN để xây dựng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế,
các chương trình trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ.
 6. Hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng
Anh chuyên ngành cho các cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN.
Nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành cho các công bố quốc tế, viết dự án
quốc tế. 09


