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BẢN MỀM

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện chứng chỉ (chứng nhận) ngoại ngữ
để xét tốt nghiệp trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19
đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học,
văn bằng hai, đại học từ xa
Căn cứ Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM;
Căn cứ Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng được
ban hành theo các Quyết định số 1329, 1330/QĐ-ĐKC ngày 02/4/2015 của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-ĐKC ngày 02/4/2015 của Hiệu trưởng về việc
điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học
tại Viện Công nghệ Việt Nhật (VJIT);
Căn cứ Thông báo số 2820/TB-ĐKC ngày 30/8/2019 về điều kiện chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy,
liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa;
Căn cứ Thông báo số 3718/TB-ĐKC ngày 11/12/2019 của Hiệu trưởng về việc
sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên;
Căn cứ theo tình hình phức tạp của dịch Covid-19 còn kéo dài có khả năng làm
ảnh hưởng đến tiến độ xét tốt nghiệp của sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo;
Nay Hiệu trưởng thông báo thay thế, bổ sung điều kiện về chứng chỉ (chứng nhận)
ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông,
vừa làm vừa học, văn bằng hai, đại học từ xa như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Sinh viên đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo và đang chờ
xét tốt nghiệp (sinh viên chỉ còn thiếu điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
để xét tốt nghiệp).
2. Điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ
- Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh
phải có Chứng nhận ngoại ngữ 2 trình độ Trung cấp do Trường Đại học
Công nghệ TP.HCM sát hạch thay thế chứng chỉ ngoại ngữ 2 trình độ B
quốc gia (hoặc chứng nhận ngoại ngữ 2 trình độ Trung cấp bậc 03 theo
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khung năng lực 06 bậc quốc gia Việt Nam, do Trường Đại học Công Nghệ
TP.HCM sát hạch).
- Sinh viên Đại học chính quy chương trình chuẩn Nhật Bản phải có
Chứng nhận Tiếng Nhật trình độ Trung cấp do Trường Đại học Công nghệ
TP.HCM sát hạch thay thế Chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật cấp 3 (N3) do
Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cấp (hoặc chứng nhận
Tiếng Nhật tương đương chuẩn N3 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
sát hạch).
- Sinh viên Đại học, Đại học liên thông, Cao đẳng tất cả các ngành khác
phải có Chứng nhận ngoại ngữ trình độ Trung cấp do Trường Đại học
Công nghệ TP.HCM sát hạch thay thế Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương chuẩn
B1 theo khung tham chiếu châu Âu CEF (hoặc chứng nhận trình độ ngoại ngữ
bậc 03 theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia Việt Nam, do Trường Đại học
Công nghệ TP.HCM sát hạch).
- Nếu sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (một trong các loại sau: IELTS,
TOEIC, TOEFL, UCLES), hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
ngành Tiếng Anh, Hiệu trưởng sẽ xem xét phê duyệt từng trường hợp cụ thể.
Các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật cấp 3 (N3)
do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cấp có giá trị để
xét tốt nghiệp theo thời hạn được ghi trên chứng chỉ.
3. Thời gian áp dụng
Các chứng nhận ngoại ngữ nêu trên do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
sát hạch và cấp có giá trị để xét tốt nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội.
Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội
do dịch bệnh Covid-19, thông báo này sẽ không còn hiệu lực./.
Nơi nhận:
- Các Khoa/Viện/TT;
- Các phòng, ban liên quan;
- Thông báo trên trang thông tin nội bộ Trường;
- Lưu: P.ĐT-KT, VPT.
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