
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học  

chính quy Khóa 2014, 2015 

 

Nhằm chuẩn hóa năng lực tiếng Anh trong toàn Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ 

Chí Minh và căn cứ kết luận của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc 

họp ngày 29/12/2016 về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên từ khóa 2013 

trở đi, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên về chuẩn trình độ 

ngoại ngữ tiếng Anh đối với Khóa 2014, 2015 như sau: 

1. Đối với Khóa tuyển năm 2014: sinh viên lựa chọn 1 trong 2 phương án sau 

Phương án 1: Sinh viên phải hoàn thành 3 môn Anh văn và có chứng chỉ tiếng Anh 4 

kỹ năng đạt mức điểm theo bảng chuẩn đầu ra tiếng Anh dưới đây. 

Phương án 2: Sinh viên phải  hoàn thành 3 môn Anh văn, có chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ 

năng và có kết quả đạt trong kỳ kiểm tra 2 kỹ năng Nói-Viết  theo 1 trong 2 cách thức 

kiểm tra sau: 

Cách 1: Kiểm tra 2 kỹ năng Nói-Viết do Trường Đại học Bách Khoa tổ chức (Trường 

sẽ có thông báo cụ thể đến sinh viên sau, lệ phí dự kiến 100.000đ/ lần). 

Cách 2: Kiểm tra 2 kỹ năng Nói- Viết tại Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM 

(Trường sẽ có thông báo cụ thể đến sinh viên sau, lệ phí dự kiến 250.000đ/lần). 

2. Đối với Khóa tuyển năm 2015: Sinh viên hoàn thành 3 môn Anh văn và có chứng 

chỉ tiếng Anh 4 kỹ năng đạt mức điểm theo bảng chuẩn đầu ra tiếng Anh dưới đây: 

Bảng chuẩn đầu ra tiếng Anh 

 

3. Sinh viên các Chương trình tài năng và Chương trình tiên tiến thực hiện theo qui 

định riêng nhưng không thấp hơn chuẩn chung này. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lưu: VT, P.ĐTĐH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 03 /TB-ĐHCNTT 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017 
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Tiếng Anh B1.2 450 185 42 4.5 FCE / PET Pass 

with  Distinction 
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