
 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Số:   531/QĐ-ĐHNCT                                           Cần Thơ, ngày 24 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH  
      V/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy định Chuẩn đầu ra 

 trình độ tiếng Anh của sinh viên, học viên Trường Đại học Nam Cần Thơ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 về việc ban hành Điều lệ 
trường đại học của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Nam Cần Thơ được ban 
hành kèm theo quyết định số: 09/QĐ-CTHĐQT-ĐHNCT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nam Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nam 
Cần Thơ; 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 
hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHNCT, ngày 05/08/2013 của Hiệu Trưởng Trường 
Đại học Nam Cần Thơ;  

Căn cứ vào các Quy định về chuẩn đầu ra đồi với sinh viên, học viên Trường Đại học 
Nam Cần Thơ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn nhân 
lực. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay, bổ sung và sửa đổi một số điều của Quy định Chuẩn đầu ra trình độ 
Anh văn của sinh viên, học viên Trường Đại học Nam Cần Thơ (đính kèm nội dung sửa 
đổi bổ sung). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban Giám hiệu, các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Giám 
đốc Trung tâm đào tạo chuẩn đầu ra, các Trưởng phòng ban, các Trưởng khoa, các đơn vị 
thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận:                   
-  Như điều 3;         
-  HĐQT (để B/C);                         
-  Lưu VT, TC-HC.                         

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

Đã ký 
 
 

AHLĐ. NGND. GS-TS. Võ Tòng Xuân 



 

QUY ĐỊNH 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN  

(sửa đổi và bổ sung) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 531 /QĐ-ĐHNCT ngày  24 tháng 10 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ) 
 

  Điều 1. Quy định Chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh) 

1. Đồi với sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019  

   Sinh viên đại học chính quy phải có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc gia tối thiểu trình độ B 
(hoặc chuẩn A2 Châu Âu hoặc điểm TOEIC quốc tế đạt 400). Riêng đối với sinh viên đại học 
chuyên ngành Dược học, Y khoa,  Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Quan hệ 
công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ kỹ thuật ô tô phải có chứng chỉ 
Tiếng Anh gia trình độ C (hoặc chuẩn B1 Châu Âu hoặc điểm TOEIC quốc tế đạt 450). 

  Chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia trình độ A, B, C do trường Đại học Nam Cần Thơ cấp. 

2. Đối với sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019 trở về sau. 

  Chuẩn tiếng Anh theo trình độ của sinh viên, học viên theo năm tốt nghiệp được quy 
định như sau: 

Hệ 
đào 
tạo 

Bậc đào tạo Các ngành đào tạo 
Điểm TOEIC tối thiểu 

Năm 2019 
Năm 2020 
trở về sau 

 Thạc sĩ Tất cả các ngành 450 550 

 
Đại học 

Dược học, Y khoa, Kỹ thuật hình 
ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y 
học, Quan hệ công chúng, Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành, Công 
nghệ kỹ thuật ô tô 

450 500 

Các ngành khác 400 450 

Liên thông lên 
Đại học 

Tất cả các ngành 350 400 

Vừa 
làm 
vừa 
học 

Đại học Tất cả các ngành 350 400 

  Ghi chú: 

  Đến thời điểm Công nhận tốt nghiệp, Giấy chứng nhận điểm thi TOEIC còn trong 
thời hạn giá trị (02 năm kể từ ngày cấp). 

   Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc gia trình độ B, C do trường Đại học Nam Cần 
Thơ cấp trước ngày 01/07/2019 vẫn được sử dụng làm điều kiện nhận bằng tốt nghiệp theo quy 
định đối với từng ngành đào tạo. 

  Sinh viên, học viên có thể tham vấn tại Trung tâm đào tạo Chuẩn Đầu ra và 
PTNNL của Trường (gọi tắt là Trung tâm Chuẩn đầu ra) về việc học luyện thi và tham dự thi 
chứng chỉ TOEIC. Kinh phí học luyện thi và lệ phí thi chứng chỉ TOEIC do sinh viên, học viên 
tự túc. 



 

  Sinh viên, học viên có bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng 
Anh hoặc tương đương được miễn Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 

  Điều 2. Công nhận tương đương các chứng chỉ tiếng Anh quốc gia và quốc tế 

  1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được coi là hợp lệ nếu được cấp bởi một trong các trung 
tâm đại diện cho các tổ chức: ETS (Hoa Kỳ), British Council (Anh), ESOL (Anh), IDP (Úc). Các 
trường hợp khác do Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn nhân lực của Trường 
thẩm định và đề xuất để Hiệu trưởng quyết định. 

  2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc gia theo khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ 
(CEFR-VN) được Trường công nhận nếu được cấp bởi một cơ sở đào tạo/khảo thí trong danh 
mục do Hiệu trưởng quyết định (tại một văn bản khác). 

  3. Sinh viên, học viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc gia/quốc tế hợp lệ và đạt điểm quy đổi 
từ điểm TOEIC trở lên (theo bảng 1) được xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh theo trình độ hoặc 
chuẩn tiếng Anh đầu ra. 

Bảng 1. Quy đổi tương đương điểm 

TOEIC CEFR-VN TOEFL IELTS Cambridge Exam 

400 A2 

340 PBT 

3.5  96 CBT 

31 iBT 

450 B1 

450 PBT 

4.5 Preliminary PET 133 CBT 

45 iBT 

600 B2 

500 PBT 

5.5 First FCE 173 CBT 

61 iBT 
 

  Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 Phòng đào tạo, phòng CTCT-QLSV, Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn 
nhân lực, các Khoa đào tạo và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức 
thực hiện, giúp cho sinh viên, học viên có định hướng trong việc học tập môn tiếng Anh tại 
trường. 

 Quy định này có thể được điều chỉnh hoặc biên soạn mới khi Trường áp dụng thang chuẩn 
TOEIC cao hơn đối với sinh viên, học viên tốt nghiệp ở các khoá sau. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh với Trường 
(thông qua Trung tâm Đào tạo Chuẩn đầu ra và Phát triển nguồn nhân lực) để bổ sung, sửa đổi 
cho phù hợp tình hình thực tế để giải quyết. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

           Đã ký 


