








































Phụ lục I 
Chuẩn ngoại ngữ đầu ra  

của các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH KHXH&NV 
(Kèm theo Quyết định số 725/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 15 tháng 8 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV) 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài 

mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư 
chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước 
ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng 
Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong sáu ngôn ngữ: 
Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật; 

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 theo Phụ lục I của 
Quy chế này, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc được ĐHQG-HCM cho 
phép hoặc công nhận. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác 
thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương. Cụ thể: 
1. Tiếng Anh 
Cấp độ 
(CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge 

Exam BEC BULATS VNU-EPT 

B1 4.5 
450   PBT/ITP 

133   CBT 
   45   iBT 

450 Preliminary 
PET 

Business 
Preliminary 40 201 

  
2. Một số tiếng khác: 
 

Cấp độ 
(CEFR) Tiếng    Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng 

Trung 
Tiếng  
Nhật 

B1 TRKI 1  DELF B1  
 TCF niveau B1  

B1  
ZD  

HSK        
cấp độ 3       JLPT  N3 

 
Ghi chú:  

a) Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được. 
b) Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo sẽ gửi đến 

ĐHQG-HCM cho ý kiến về việc quy đổi tương đương. 
c) Thời gian công nhận chứng chỉ: bất kỳ thời điểm nào trong thời gian đào tạo với điều 

kiện chứng chỉ còn hạn 2 năm từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét đạt chuẩn 
ngoại ngữ đầu ra. 

d) Đối với khoá tuyển năm 2017: nếu người học sử dụng các chứng chỉ TOEFL, TOEIC 
với số điểm như trên, để xét công nhận đạt chuẩn tiếng Anh thì phải dự thi đánh giá bổ 
sung 02 kỹ năng (Nói, Viết) và đạt chuẩn theo quy định của ĐHQG-HCM. 

3. Các trường hợp khác quy định hiện hành. 
 
















