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THÔNG BÁO 

Về việc quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra 

của các chương trình sau đại học  

 

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Mình (ĐHQG-

HCM) thông báo về việc chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra cho chương trình sau đại học 

bậc thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc tế như sau: 

1. Văn bằng được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ  

a) Đối với các khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2021  

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng 

trong đào tạo là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; hoặc 

- Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh. 

b) Đối với các khóa tuyển từ năm 2022 trở đi 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng 

trong đào tạo là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy 

định hiện hành; hoặc 

- Có bằng tốt nghiệp trình độ 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 chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp 

kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên mà chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài (gồm các 

môn thuộc kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên ngành; kiến thức bổ trợ và luận 

văn/đồ án/khóa luận) được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận; hoặc 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học (chương trình giảng dạy bằng tiếng 

Anh) do Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM cấp; hoặc 

- Có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh. 

2. Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh 

a) Đối với các khóa tuyển từ năm 2016 đến năm 2021  

STT 
Chương trình giảng dạy 

bằng tiếng Anh 
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt 

1 IELTS ≥ 6.0 IELTS  ≥ 4.5 

2 TOEFL iBT ≥ 61 TOEFL iBT ≥ 45 

3 VNU-EPT ≥ 276. VNU-EPT ≥ 201 
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4  

Kết quả thi tiếng Anh trong kỳ đánh giá năng lực 

tiếng Anh tương đượng khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam, do Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào 

tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh. 

b) Đối với các khóa tuyển từ năm 2022 trở đi 

STT Chứng chỉ  Điểm tối thiểu  

1 IELTS  5.5 

2 TOEFL iBT  46 

3 TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 400; Đọc: 385; Nói: 160; Viết: 150 

4 
Cambridge Assessment 

English 

B2 First/ B2 Business Vantage/ Linguaskill. 

Thang điểm: 160 

5 

Chứng chỉ ngoại ngữ của 

các CSĐT được được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, 

ĐHQG-HCM công nhận. 

Đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam (tương đương B2 theo CEFR) 

3. Các lưu ý 

- Trường Đại học Quốc tế chấp nhận Chứng chỉ/ Chứng nhận VNU-EPT để xét 

chuẩn tiếng Anh đầu ra cho các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước.  

- Các chứng chỉ có hiệu lực 02 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến thời điểm nộp 

cho Phòng Đào tạo Sau Đại học để xét chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ trong thời gian đào 

tạo tối đa của mỗi chương trình đào tạo. 

- Hàng năm Nhà trường sẽ tổ chức 02 đợt xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng 

Anh đầu ra đối với tất cả các học viên cao học đang theo học chương trình sau đại học 

của Nhà trường. 

Trường Đại học Quốc tế đính kèm danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp phát 

một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mà Nhà trường công nhận để học viên tham khảo.  

 Trường Đại học Quốc tế thông báo đến tất cả học viên cao học được biết và thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Khoa: QTKD, CNSH, ĐTVT, CNTT;  

KTYS, KT&QLCN; 

- Trung tâm: ĐTQLC; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Đinh Đức Anh Vũ  
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DANH SÁCH CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI, CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ CHÍNH THỨC 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-ĐHQT, ngày       tháng       năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế) 

 

 

TT 
Tên chứng chỉ, 

chứng nhận 
Đơn vị cấp phát chứng chỉ Đơn vị tổ chức thi chính thức Ghi chú 

1 IELTS 

Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP 

(IDP Education Viet Nam) và Hội 

đồng Anh (British Council) 

Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP 

Education Viet Nam) và Hội đồng Anh 

(British Council) 

Các chứng chỉ được xác 

minh trên hệ thống toàn 

cầu 

 

2 TOELF iBT 

Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ 

(Educational Testing Service – 

ETS) 

IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi 

cấp chứng chỉ 

3 TOEIC 

Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ 

(Educational Testing Service – 

ETS) 

IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi 

cấp chứng chỉ 

4 

Cambridge 

Assessment English 

B2 First/ B2 

Business Vantage/ 

Linguaskill. 

Hội đồng Khảo thí của Đại học 

Cambridge, Anh Quốc 

(Cambridge Assessment English) 

Tham khảo trên trang: 

www.cambridgeenglish.org 

www.cambridge.org 

http://www.cambridgeenglish.org/
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