
HỆ THỐNG CÁC TRÌNH ĐỘ NẮM TIẾNG NGA  

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ 

 

Các trình độ nắm ngoại ngữ theo Khung tham 

chiếu ngôn ngữ của Hội đồng châu Âu 

Các trình độ tiếng Nga giao tiếp hàng 

ngày được cấp chứng chỉ quốc gia 

C2 - Mức thành thạo Trình độ người bản ngữ 

C1 – Mức sử dụng ngoại ngữ hiệu quả Trình độ sử dụng tiếng thành thạo 

B2 – Mức sử dụng ngoại ngữ thuận lợi Trình độ nâng cao 

B1 -  Mức xuất phát Trình độ cơ bản 

A2 – Sơ cấp Trình độ cơ sở 

A1 – Mức khai phá Trình độ sơ cấp 

A1 - Trình độ giao tiếp sơ cấp (Mức tối thiểu) 

Ứng viên có thể thiết lập và duy trì giao tiếp trong những tình huống mẫu của đời 

sống hàng ngày; nắm ngôn ngữ ở mức tối thiểu. Để đủ điều kiện thi trình độ này 

Bạn cần học tiếng Nga khoảng 60 – 80 giờ. 

A2 - Trình độ cơ sở (Mức sơ cấp) 

Ứng viên có thể giải quyết những nhiệm vụ thực hành trong những tình huống 

chuẩn của đời sống hàng ngày, thiết lập và duy trì giao tiếp giữa nhiều người; nắm 

ngôn ngữ ở mức nhất định. Để thi trình độ này Bạn cần học tiếng Nga khoảng 160-

200 giờ. 

B1 - Trình độ cơ bản (Mức xuất phát) 

Ứng viên có thể giải quyết những nhiệm vụ thực hành trong những tình huống 

thông thường của đời sống hàng ngày (trong đó có những tình huống thuộc môi 

trường chuyên nghiệp và học tập), duy trì quan hệ xã hội, giao dịch công việc. Ứng 

viên nắm được những kiến thức cơ bản của hệ thống tiếng Nga. Để thi trình độ này 

Bạn cần học tiếng Nga khoảng 400-480 giờ. 

 

 



 

B2 - Trình độ nâng cao (Mức sử dụng ngoại ngữ thuận lợi) 

Ứng viên có thể giải quyết những nhiệm vụ thực hành trong quan hệ xã hội, công 

việc và với mọi người, dễ dàng hiểu được thông tin từ các phương tiện thông tin đại 

chúng; có thể sử dụng các loại văn phong của tiếng Nga. Để thi trình độ này Bạn 

cần học tiếng Nga khoảng 560-680 giờ. 

C1 - Trình độ sử dụng tiếng thành thạo 

(Mức sử dụng ngoại ngữ có hiệu quả) 

Ứng viên có thể dễ dàng giải quyết những nhiệm vụ trong những tình huống giao 

tiếp thông thường thuộc các lĩnh vực sinh hoạt thường ngày, văn hóa xã hội và nghề 

nghiệp, sử dụng các tiếng Nga với các loại văn phong khác nhau, nhận biết rõ các 

phần ẩn của ngữ nghĩa. Ứng viên có thể nói nhanh mà không chuẩn bị trước, không 

gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ và các cách diễn đạt, và có thể chủ động tham 

gia tranh luận. Ứng viên có thể sử dụng tiếng Nga linh hoạt và hiệu quả trong học 

tập và hoạt động nghề nghiệp. 

C2 - Trình độ của người bản ngữ  

Ứng viên có thể dễ dàng hiểu tất cả những gì được nghe và được đọc, có thể nói về 

các đề tài phức tạp một cách tự nhiên, với nhịp độ và độ chính xác cao, có nhấn 

mạnh các sắc thái ý nghĩa, cũng như có thể dựa trên nguồn tư liệu nói và viết để 

soạn các bài viết mạch lạc, có cơ sở lý luận và chú thích cho đề tài. Ứng viên có thể 

thực hiện hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiếng Nga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


