
" UBND THÀNH PHỐ H ồ  CHÍ MINH 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

QUY ĐỊNH TỞ CHỨC HỌC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ  

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYỀN NGHIỆP HỆ CHÍNH Q U Y  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 12/8/2016 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

Điều 1. Phạm vi và đối tưọng áp dụng

1. Quy định này quy định về việc tổ chức các lớp học phần tiếng Anh; tổ chức 

kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh viên (HSSV); điều kiện 

miễn học, miễn thi và tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra đối với HSSV thuộc 

các ngành không chuyên ngữ trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy đào 

tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

2. Quy định này không áp dụng đối với các HSSV thuộc các ngành chuyên ngữ. 

Điều 2, Các ngoại ngữ giảng dạy trong trường

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức giảng dạy 2 ngoại ngữ; Tiếng 

Anh, Tiếng Hàn Quốc. HSSV các ngành không chuyên ngữ phải học một ngoại ngữ được 

quy định trong chương trinh đào tạo.

2. TISSV các ngành chuyên ngữ phải học ngoại ngữ thử hai được quy định trong 

chương trình đào tạo.

Điều 3. Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, điều kiện miễn học, miễn thi các học 

phần tiếng Anh

1. Sau khi nhập học, HSSV khóa mới thuộc các ngành không chuyên ngữ chọn 

học ngoại ngữ là tiếng Anh phải tham gia kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào.

2. Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, phối hợp với Khoa Tiếng Anh tổ chức kỳ kiểm 

tra đầu vào này trước khi bắt đầu học kỳ 01 ít nhất 10 ngày. Đề kiểm tra năng lực tiếng 

Anh đầu vào do Khoa Tiếng Anh thực hiện.

3. Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào là căn cứ để Nhà trường phân 

nhóm và xếp lớp học tiếng Anh, cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KIẺM TRA ĐẰU VÀO NIIÓM
XẾP LỚP

CAO ĐẲNG TCCN

Dưới 50 điểm 1 Anh văn 1 Anh văn 1

Từ 50 điểm đến 59 điểm 2 Anh văn 2 Anh văn 2



Từ 60 điểm đến 69 điểm 3 Anh văn 3 Anh văn 3

Từ 70 điểm đến 79 điểm 4 Anh văn 4

M iễn họcTừ 80 điểm đến 89 điểm 5 Anh văn 5

Từ 90 điểm đến 100 điểm 6 Miễn học

4. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm 4 trở lên và sinh viên cao đẳng 

thuộc nhóm 6 được miễn học và miễn thi môn tiếng Anh.

5. HSSV không tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào phải học từ lớp 

Anh văn 1.

6. Những HSSV thuộc các diện sau có thể không dự kiểm tra năng lực tiếng Anh 

đầu vào nhưng phải làm đơn đề nghị xét miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh:

a. HSSV đã có các chứng chỉ tiếng Anh TOEIC Quốc tế (TOEIC 450 đối với 

bậc cao đẳng và TOEIC 350 đối với bậc TCCN) hoặc chứng chỉ quốc tế 

tương đương còn hiệu lực;

b. HSSV đã đạt giải 1, 2 và 3 trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc trung 

học phổ thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập 

học;

c. HSSV có bang trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ 

chính quy trở lên.

Điều 4. Tổ chúc lóp học phần tiếng Anh và luyện thi chuẩn đầu ra

1. Để HSSV đạt chuẩn năng lực tiếng Anh đầu ra, trường Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức tổ chức giảng dạy thành 5 học phàn gồm: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, 

Anh văn 4 và Anh văn 5, mỗi học phần có khối lượng 2 tín chỉ. Sinh viên cao đẳng phải 

học cả 5 học phần. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp học 3 học phần (Anh văn 1, 2 và

3).

2. Chương trình chi tiết các học phần tiếng Anh được công bố trên website Nhà 

trường. Các chương trình này phải thể hiện đủ các thông tin về phân bố thời lượng, mục 

tiêu của học phần, mô tả học phần, nội dung chi tiết học phần, nhiệm vụ của HSSV, hình 

thức kiểm tra- đánh giá, tài liệu học tập.

3. Căn cứ vào kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, HSSV sẽ được xếp 

vào các lớp học phần Anh văn theo quy định tại Điều 3 của quy chế này.

4. Phòng Quản lý Đào tạo triển khai công tác xếp lớp học phần tiếng Anh cho 

HSSV ở học kỳ đầu tiên. Trong các học kỳ kế tiếp, HSSV tự đăng ký theo hướng dẫn của 

cố vấn học tập trên cơ sở thời khóa biểu Nhà trường đã công bố.
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5. Mỗi lóp học phần tiếng Anh có sĩ số từ 40 đến 50 HSSV.

6. Cuối mỗi học phần tiếng Anh, Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học  phần (đề 

thi do Khoa Tiếng Anh biên soạn). Điểm thi được tính theo thang điểm 10 và có trọng số 

60%. Điểm học phần tiếng Anh được xác định theo quy chế đào tạo hiện hành. HSSV 

hoàn tất học phần sẽ học tiếp học phần tiếng Anh liền kề.

7. Giáo trình chính thức và tài khoản tự học của SVHS như sau:

STT Học phần Giáo trình

1 Anh văn 1 - Raymond Murphy & William R. Smalzer. Basic Grammar in Use, 

First News 2003.

- Các tài liệu tham khảo khác

1 Anh văn 2 - Miles Crave (2016), Breakthrough Plus 1, London: Macmillan 

Education.

- Tài khoản học trực tuyến English Central

- Tài khoản học trực tuyến của sách

- Các tài liệu tham khảo khác theo định hướng TOEIC

2 Anh văn 3 - Miles Crave (2016), Breakthrough Plus 1, London: Macmillan 

Education.

- Tài khoản học trực tuvến English Central

- Tài khoản học trực tuyến của sách

- Các tài liệu tham khảo khác theo định hướng TOEIC

3 Anh văn 4 - Miles Crave (2016), Breakthrough Plus 2, London: Macmillan 

Education.

- Tài khoản học trực tuyến English Central

- Tài khoản học trực tuyến của sách

- Các tài liệu tham khảo khác theo định hướng TOEIC

4 Anh văn 5 - Miles Crave (2016), Breakthrough Plus 2, London: Macmillan 

Education.

- Tài khoản học trực tuyến English Central

- Tài khoản học trực tuyến của sách

- Các tài liệu tham khảo khác theo định hướng TOEIC
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8. HSSV phải sử dụng giáo trình gốc do Nhà xuất bản ấn hành. N ghiêm  cấm 

HSSV sao chép và các hành vi khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phòng T ài chính Kế 

toán phụ trách việc cung cấp giáo trình cho HSSV.

9. Trong quá trình học tiếng Anh tại trường, HSSV có thể đăng ký lớp Luyện thi 

TOEIC 350, TOEIC 450 tại Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực & Họp tác doanh nghiệp 

để luyện thi và thi chuẩn đầu ra quốc tế.

Điều 5. Miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh

1. Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, phối họp với Khoa Tiếng Anh triển khai công 

tác xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh cho HSSV.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, Phòng Quản lý Đào tạo đề 

xuất Hiệu trưởng ban hành quyết định miễn học, miễn thi các học phần Anh văn cho 

HSSV đủ điều kiện.

3. HSSV đạt điều kiện quy định tại Điều 3 thì làm đơn đề nghị để Nhà trường xem 

xét miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh tương ứng. HSSV chỉ được miễn sau khi có 

quyết định của Hiệu trưởng về việc miễn học, miễn thi cho từng trường họp.

4. Việc miễn học, miễn thi không áp dụng cho các học phần Anh văn chuyên

ngành.

Điều 6. Chuẩn đầu ra tiếng Anh, kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh của 

HSSV các ngành không chuyên tiếng Anh như sau:

a. Bậc cao đẳng: 450 điểm TOEIC quốc té hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương 

còn hiệu lực;

b. Bậc trung cấp chuyên nghiệp: 350 điểm TOEIC quốc tế hoặc chứng chỉ quốc 

tế tương đương còn hiệu lực.

(Mức tương đương chuẩn đầu ra tiếng Anh được nêu trong Phụ lục 1)

2. Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực & Họp tác doanh nghiệp (Trung tâm) chủ 

trì, phối hợp với tổ chức quốc tế có thẩm quyền tổ chức kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh 

đầu ra cho HSSV.

3. Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra do Viện Khảo thí 

Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp và có giá trị quốc tế .

4. HSSV phải tham dự kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra. Trường hợp HSSV đã 

có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) với kết
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quả hoặc trình độ tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra thì làm đơn đề nghị 

miễn kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra (Phụ lục 3).

5. Ngay sau khi có kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra, Trung tâm  công bố 

và chuyển giao kết quả về Phòng Quản lý Đào tạo. Phòng Quản lý Đào tạo tham mưu 

trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận đạt năng lực tiếng Anh đầu ra cho 

HSSV đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này.

Điều 7. Quy trình thủ tục miễn thi, miễn học, miễn kiểm tra năng lực Tiếng Anh 

đầu ra

1. HSSV đạt điều kiện về miễn học, miễn thi nộp Đơn đề nghị theo mẫu (phụ lục 

2) kèm theo bản sao các chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực có công chứng hợp lệ cho 

Phòng Quản lý Đào tạo ít nhất 01 tuần trước khi học kỳ bắt đầu.

2. Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, phổi hợp với Khoa Tiếng Anh kiểm tra và 

trình Hiệu trưởng quyết định công nhận việc miễn học, miễn thi cho HSSV trước khi kết 

thúc tuần thứ 1 của học kỳ.

3. HSSV đủ điều kiện về miễn kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu ra nộp đơn đề 

nghị theo mẫu (phụ lục 3) kèm theo bản sao các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu 

lực có công chứng họp lệ cho Phòng Quản lý Đào tạo ít nhất 30 ngày trước thời điểm xét 

tốt nghiệp.

Điều 8. Tổ chức thục hiện

1. Phòng Quản lý Đào tạo, các phòng, khoa, trung tâm, cố vấn học tập, giáo viên 

chủ nhiệm có trách nhiên thực hiện nghiêm túc quy chế này và phổ biến rộng rãi đến 

HSSV.

2. Phòng Thanh tra -  Pháp chế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ 

chức xác minh các văn bàng, chứng chỉ liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị tự mình 

hoặc thông qua Phòng Quản lý Đào tạo phản ánh, kiến nghị Hiệu trưởng xem xét, giải 

quyết. TíL

“  -----------------------------------------------------------------  —  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PHU LUC 1

Bảng 1: BẢNG THAM  CHIỂU QUY ĐỎI M ỘT SỐ CHỬNG C H Ỉ

TIẾNG ANH QUỐC TÉ

Khung

Tham

Bậc
Chiếu

Châu

Âu

(C EFR)

IELTS T O E IC
T O E FL

PBT

T O E F L

C B T

T O E FL

iBT

C A M B R ID G E

T E ST
B U L A T S B E C

6 C2 7.5 600 250 100
60 (C PE ) 

80 (C A E )
90

80

(H igh er)

5 C l 6.5 850 550 213 80

45 (C PE ) 

60 (C A E ) 

80 (FC E )

75

60

(H igh er)

80

(V a n ta g e)

C A E (45)
60

(V an tage)
4 B2 5.5 600 500 173 60 60 (FC E ) 

90 (PE T)

60

45 (FC E ) 45

3 Bỉ 4.5 450 450 126 45 70 (PE T) 40 (V an tage)

90 (K E T ) 65  (Pre)

2 A2 3.5 250 350 96 30
45  (PE T ) 

80 (K ET )
20 40  (Pre)

1 AI < 3 .0 < 250 < 3 5 0 < 9 6 < 3 0 < 80 (K E T ) < 2 0

Các điếm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được
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PHU LUC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC- MIỄN THI HỌC PHẦN ANH VẢN

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Tôi tên :.......................................................................... Ngày sinh:

L óp:..................................... Chuyên ngành:..............

Ngành học:.....................................................................................K hóa:.................................

Mã sinh v iên :....................................................Điện thoại:....................................................

Căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành; căn cứ Quy định về việc tổ chức học tiếng Anh 

của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, tôi làm đơn này đề nghị được miễn học, miễn 

thi các học phần Anh văn sau:

Anh văn 1 [ ] Anh văn 4 [ ]

Anh văn 2 [ ] Anh văn 5 [ ]

Anh văn 3 [ ]

Hồ sơ gửi kèm:

1- Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc TCCN ngành Ngôn ngữ Anh:

Trường.................................................................................. Năm cấp :.....................

2- Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực:

Tên chứng c h ỉ ..................................... Năm cấp :................. Ket q u ả :...................

(Các bản sao có công chứng và xuất trình bản gốc để đối chiếu)

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Trường về việc miễn học, miễn thi. 

Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, n g à y ...... tháng.........năm 20...

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO....  .... NGƯỜI LÀM ĐON.........

(Ký và ghi rõ họ tên)....
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PHU LUC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

MIỄN KIÊM TRA NĂNG Lực TIÉNG ANH ĐÀU RA

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Tôi tê n :.......................................................................... Ngày sinh:.............

L ó p :.....................................  Chuyên ngành:............................................

Ngành h ọ c :........................................................................................ Khóa:

Mã sinh v iên :.................................................... Điện thoại:.......................

Căn cứ Quy ché đào tạo hiện hành; căn cứ Quy định về việc tổ chức học tiếng Anh 

của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, tôi làm đơn này đề nghị được miễn kiểm tra 

Tiếng Anh đầu ra.

Hồ sơ gửi kèm:

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực:

Tên chứng c h ỉ ..........................................Năm cấp :..................Kết q uả :...................

(Các bản sao có công chứng và xuất trình bản gốc để đối chiếu)

Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, n g à y ......  tháng.......  năm 20...

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO....  .... NGƯỜI LÀM ĐON.........

{Kỷ và ghi rõ họ tên)....
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