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THÔNG BÁO  
(Về các mức điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh  

để xét chuẩn trình độ tiếng Anh ở giai đoạn chuyên ngành K.2016 - ĐHCQ) 

 
Theo Điều 5 của Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với 

sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên khóa tuyển 2016 trở về sau (ban 

hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-KHTN-ĐT, ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chuẩn trình độ tiếng Anh ở giai đoạn chuyên 

ngành đối với sinh viên chưa đạt trình độ tương đương B1.2 chỉ được học các học 

phần thuộc giai đoạn chuyên ngành hoặc làm khóa luận tốt nghiệp nếu đạt chuẩn trình 

độ tiếng Anh như sau:  

 Chuẩn trình độ tiếng Anh khi học các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành: 

SV phải hoàn tất bốn học phần Anh văn theo quy định và phải đạt 300 điểm kỳ thi 

đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường tổ chức vào đầu học kỳ thứ 5 của khóa học.  

 Chuẩn trình độ tiếng Anh khi làm khóa luận tốt nghiệp (hoặc học môn thay thế 

khóa luận tốt nghiệp): SV phải đạt 450 điểm kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh do 

Trường tổ chức vào đầu học kỳ thứ 7 của khóa học.  

Theo thông báo số 56/TB-KHTN ký ngày 10/4/2018 về Kế hoạch tổ chức 

thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh để xét học các học phần thuộc giai đoạn 

chuyên ngành đối với sinh viện bậc đại học hệ chính quy khóa 2016, có tổng 

cộng khoảng 1.100 sinh viên khóa 2016 đăng ký dự thi vào các đợt tháng 7, 

tháng 8 và tháng 9 năm 2018.  
Trong các đợt thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh như trên, căn cứ vào 

kết quả thi của sinh viên Trường sẽ xét cả hai mức điểm như sau:  
1. Đối với những sinh viên đạt từ 300 điểm đến cận 450 điểm: được xét đăng 

ký các học phần chuyên ngành theo kế hoạch đào tạo của khóa học và phải đăng ký dự 

thi trong các đợt tiếp theo để đạt từ 450 điểm trở lên. 

2. Đối với những sinh viên đạt từ 450 điểm trở lên: được xét đăng ký các học 

phần chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch đào tạo của khóa học. 

Yêu cầu các SV đã đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dự thi 

đầy đủ và nghiêm túc để đạt kết quả tốt nhất nhằm đủ điều kiện đăng ký học giai đoạn 

chuyên ngành và làm khoá luận tốt nghiệp theo quy định./. 
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