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THÔNG BÁO  
QUY ĐỊNH CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI 

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TỪ KHÓA TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2014 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 25 tháng 01 năm 2011 của 

ĐHQG-HCM về việc ban hành “Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình 

đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh”; 

Căn cứ Thông báo số 515/TB-ĐHQG, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của ĐHQG-HCM 

quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 

năm 2014 (ngày 16/3/2016); 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo quy định chuẩn tiếng Anh đối với 

đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014 theo các nội dung dưới đây. 

1. Để được công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh của chương trình đào tạo, người 

học phải có các chứng chỉ theo quy định hiện hành, còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp 

chứng chỉ đến ngày đăng ký xét công nhận đạt chuẩn. Thời điểm xét công nhận đạt chuẩn 

thuộc thời gian đào tạo cho phép của khóa đào tạo liên quan, được tính từ ngày nhập học 

đến ngày xét tốt nghiệp.  

2. Lộ trình thực hiện chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo sau đại học từ khóa 

tuyển đợt 1 năm 2014 

a. Đối với khóa tuyển năm 2014 và 2015: người học có thể sử dụng các chứng chỉ 

sau đây để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: 

- Đào tạo trình độ thạc sĩ: Chứng chỉ TOEFL ITP điểm tối thiểu 450, chứng chỉ 

TOEIC điểm tối thiểu 500, chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 201. 

- Đào tạo trình độ tiến sĩ: Chứng chỉ TOEFL ITP điểm tối thiểu 500, chứng chỉ 

TOEIC điểm tối thiểu 600, chứng chỉ VNU-EPT điểm tối thiểu 251. 

b. Đối với khóa tuyển năm 2016 và 2017: nếu người học sử dụng các chứng chỉ 

TOEFL IPT, TOEIC (với số điểm cụ thể quy định trong Quy chế tuyển sinh trình độ thạc 

sĩ và tiến sĩ ĐHQG-HCM, ban hành theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19/02/2016) 

để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh thì phải dự thi đánh giá bổ sung 2 kỹ năng 

(Nói, Viết) và đạt chuẩn theo qui định của ĐHQG-HCM. 

c. Đối với khóa tuyển năm 2018 trở về sau: người học thực hiện theo đúng quy định 

của Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học 

không chuyên của ĐHQG-HCM. 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo để người học thực hiện theo đúng 

quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh hiện hành. 

Nơi nhận: 
- Học viên cao học, NCS; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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