Bảng tổng hợp Quy định "Học tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh
đối với sinh đại học hệ chính quy chương trình đại trà" từ khóa 2013 trở về sau

I. Khối kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh
Khóa 2013, 2014, 2015
1. Khối kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh: gồm 4 học phần Anh văn (Anh văn 1, Anh
văn 2, Anh văn 3 và Anh văn 4)
2. Loại học phần: bắt buộc

Từ khóa 2016 trở về sau
1. Khối kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh: gồm 4 học phần Anh văn (Anh
văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3 và Anh văn 4
2. Loại học phần: bắt buộc

3. Có tính điều kiện tiên quyết

3. Có tính điều kiện tiên quyết
4. Kết quả thi các học phần Anh văn do Trường tổ chức học và thi
4. Kết quả thi các học phần Anh văn do Trường tổ chức học và thi sẽ được tính vào
không được tính kết quả thi vào ĐTB học kỳ, ĐTB tích lũy và số tín chỉ
ĐTB học kỳ, ĐTB tích lũy và số tín chỉ tích lũy.
tích lũy.
5. SV được miễn học Anh văn 1 nếu điểm thi Anh văn đầu khóa đạt từ 8,0 điểm.
5. SV được miễn học Anh văn 1 nếu điểm thi Anh văn đầu khóa đạt từ
Điểm này sẽ được tính vào ĐTB học kỳ, ĐTB tích lũy và số tín chỉ tích lũy.
8,0 điểm
6. SV được miễn học 04 học phần Anh văn nếu sinh viên đã có chứng chỉ đạt chuẩn 6. SV được miễn học 04 học phần Anh văn nếu sinh viên đã có chứng
trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (tại mục IV bên dưới)
chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (tại mục IV bên dưới).
II. Chuẩn trình độ tiếng Anh khi đăng ký học các học phần chuyên ngành:
Từ khóa 2015 trở về sau
1. Điều kiện: hoàn tất bốn học phần Anh văn 1, 2, 3, 4.
2. Thời hạn xét: chậm nhất là cuối học kỳ thứ 6
III. Chuẩn trình độ tiếng Anh khi làm khóa luận tốt nghiệp, seminar tốt nghiệp hoặc môn thay thế khóa luận tốt nghiệp:
Từ khóa 2016 trở về sau
1. Điều kiện: hoàn tất bốn học phần Anh văn 1, 2, 3, 4 và đạt 450 điểm của kỳ thi
đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường tổ chức.
2. Thời gian nộp xét: chậm nhất là cuối học kỳ thứ 7

IV. Chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra)
Khóa 2013, 2014, 2015. 2016, 2017
Sinh viên khi tốt nghiêp phải đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B1.2, tương đương với
các chứng chỉ sau:
1. Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp
2. Chứng chỉ IELTS 4.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp.
3. Chứng chỉ TOEFL(iBT) 32 do ETS cấp.
4. TOEIC 4 kỹ năng: 316 Nghe-Đọc và 181 Nói-Viết do ETS cấp.
5. Chứng chỉ PET 80 do Cambridge cấp.
6. Chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng Nghe-Đọc 316 điểm do ETS cấp và đạt 2 kỹ năng
Nói-Viết do Trường phối hợp với IIG tổ chức thi và đánh giá.

Từ khóa 2018 trở về sau
Sinh viên khi tốt nghiêp phải đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc
3/6, tương đương với các chứng chỉ sau:
1. Chứng chỉ VNU-EPT đạt 176 do ĐHQG-HCM cấp.
2. Chứng chỉ IELTS 4.5 do British Council hoặc IDP Australia cấp.
3. Chứng chỉ TOEFL(iBT) 45 do ETS cấp.
4. Chứng chỉ TOEFL(ITP) 450 do ETS cấp.
5. Chứng chỉ TOEFL(CBT) 133 do ETS cấp.
6. TOEIC 4 kỹ năng: 450 Nghe-Đọc và 181 Nói-Viết do ETS cấp.
7. Chứng chỉ PET – CEFR B1 do Cambridge cấp.
8. Chứng chỉ BEC Preliminary do Cambridge Assessment cấp.
9. Chứng chỉ BULATS 40 do Cambridge Assessment cấp.

