
B GIAO DTJC VA DAO TO 
TR1JNG D4J HQC M€ 

THANH PHO HO CHI MINH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -  Ttr do - Hnh phüc  

S: 1348/QD-DHM Thànhph H ChIMinh, ngày 24 thông 6 nàm 2021 

QUYET DNH 
V vic ban hành Quy dlnh  dão to ngoi ngu' không chuyn 

thuc cäc chirong trInh dào to trInh d di hc 
hlnh thüc dào to chInh quy 

HIU TRIIO'NG TRIJNG DI HQC MO' THANH PHO HO CH! MINH 

Can th Quyt djnh s 389/TTg ngày 26 tháng 7 nàm 1993 cia Thi tu'óiig ChInh phü 

v vic thành lçp Dcii hQc Mo' Ban cong Thành phO' H ChI Minh; 

Can th Quyet djnh sá I46/2006/QD-TTg ngày 22 thông 6 nàm 2006 cOa Thi tu'O'ng 

ChInh phi v vic chuye2n sang loçei hInh trirO'ng dgi hçc cOng 12p  vO'i ten gi là Trithng Dii 

hoc MO' Thành phO' H3 ChI Minh, 

Can cii- Ludt Giáo duc dai hoc nàm 2012 và Luát tha d8i, bo2  sung m5t so diu cüa 

Lugt Giáo dic dgi hoc nàrn 2018; 

Can ci-Nghj djnh sO' 99/2019/ND-CF ngày 30 thông 12 nàm 2019 cza ChInhphi quy 

dinh chi tiet và hu'O'ng dn thi hành mót sá diu cia Lu2t tha di, bo2  sung m5t sá diêu cüa 

Luát GiOo duc dcii hoc; 

Can th Can ct Quyet djnh s 1982/QD-Ttg ngày 18 thông 10 nám 2016 cza Thá tu-Ong 

chInh phü phê duyçt Khung trInh d5 quc gia Viet Nam,' 

Can cz- Thông tu sO' 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 thông 01 näm 2014 cia B*7 trzthng 

B Giáo dic và Dào tio ban hành Khung nãng ltc ngoQi ngi' 6 bqc dung cho Viçt Nam; 

Can cii" Thông tw 23/2014/TT-BGDDT ngày 18 thông 7 nám 2014 cta Bç5 tru'&ng B5 

Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy djnh v dào tgo chO't lu'cing cao trInh d5 dcii hoc; 

Can cá' Thông tii' sO' 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 nám 2015 cia Bó trwO'ng 

Bô Giáo dyc và Dào tqo ban hành Quy dfnh  v khO'i litig kiê'n thz'cc tO'i thie2u, yêu cdu v 

náng ll!c  ma ngithi hQc dgt dwcrc sau khi tat nghip di vó'i mi trInh d(5 dào tgo cia giOo duc 

dcii hc và quy trmnh,xáy dtng, thdm dinh, ban hành chu'oizg trInh dào tçzo trInh d5 dii hQc, 

thcic s tié'n st; 
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Can ci Thông tit sá 08/2021/TT-BGDDT ngày 18 tháng 3 nãm 202] cia Bt5 trithng 

Bt Giáo dc và Dào tqo ban hành Quy ché' dào tao trInh do dcii hoc; 

Can th Quy ché' dào tgo di I2QC h chInh quy theo h thó'ng tin chi hin hành cia 

Trw&ng £ii I2QC Ma Thành phô' H ChI Minh; 

Xét d nghj tgi To' trInh so' 328/QLDT ngày 24 tháng 6 näin 2021 cia Trtthng PhOng 

QuOn l3 Dào tqo ve viçc ban hành Quy djnh dào tçzo ngogi ngf- khOng chuyên thuQc các 

chu'oiig trInh dào tqo trinh d5 dcii hQC hInh thz'c dào tqo chInh quy. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban barth kern theo Quyt djnh nay Quy djnh dão tao  ngoi ngir không chuyên 

thuc các chuang trinh dâo tao  trinh d dai  h9c birth thrc dào tao  chInh quy. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k. 

Diu 3. Các Ong (Ba) Truô'ng Phông Hành chInh — Quân trj, Truô'ng Phông Quãn 1 

Dào tao,  b mon Ngoi ng khOng chuyên — Khoa Ngoai  ngü và 1nh dao  các dan vj có lien 

quan có trách nhim thi hành Quyt dinh  nay 

Noinhân: 
- Nhi.i diêu 3 (dé thtc hin); 
- Lru: VT, QLDT.(3) 



BO GIAO DLJC  vA DAo TO 
I HQC M 

CHIMINH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phtIc 

QUY D!NH 
Dào to ngoi ngfr không chuyên 

c chiroiig trinh dão to trInh d di h9c hInh thfrc dào tio chInh quy 
(Ban hành kèin theo Quyé't djnh s /QD-DHMngày tháng nám 2021 

cza Hiçu truóiig Trwáng Dgi hc Ma Thành phó Ho ChI Minh) 

Diu 1. Pham vi diu chinh và di tirçrng áp ding 

1. Van bàn nay quy djnh v dào tao  ngoai ng không chuyên thuc các chrng 

trInh dào tao  trinh d dai  hQc  tai  Tnràng  Dai  h9c Ma Thành ph H ChI Minh (sau day 

gçi là Tniang). 

2. Quy dlnh  nay áp ding cho giâng viên, viên chi.rc tham gia t chrc dào tao  và sinh 

viên theo h9c dai  hçc hlnh thirc dào tao  chInh quy cüa Truang Dai  hc Ma Thành ph H 

ChI Minh tr khoa tuyn sinh 2021 trâ v sau. 

Diu 2. Giãi thIch tir ng& 

1. Ngoii ngfr không chuyên là ting Anh trong chuong trInh dào tao  (CTDT) các 

nganh không chuyên ngU, ngoai ngt hai trong CTDT các ngành chuyên ngt và ngành 

Dông Nam A h9c. 

2. hun ttcu vào ngoqi ngff kliông chuyên là näng hrc ngoai ng không chuyên 

ti thiu ma sinh viën phãi dat  d theo hçc chuang trinh ngoai ngU không chuyên trong 

CTDT. 

3. Ghun du ra ngoçii izgfr không chuyên là näng 1irc ngoai ng không chuyên ma 

nguOi h9c phái dat  thrc d t& nghip dai  h9c. 

Diu 3. Chun du vào ngoi ng& không chuyên 

1. Ting Anh 

a) Chun du vào ting Anh cüa Tri±ng là bc 2/6 theo Khung nAng lirc ngoi ng 

6 bc dành cho Viêt Nam. 

b) Tn.rông t chirc kim tra trinh d ting Anh cho tan sinh viên các nganh không 

chuyên ngü d xp lap ting Anh phü hçq, vâi nãng lirc. 

c) Sinh vien không dat  näng hrc ting Anh du vào phãi theo h9c chucmg trinh ting 

Anh dir bj.J 
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2. Ngoi ng€i hai 

a) Tnrmg không quy djnh chun du vào ngoi ngü hai. 

b) Truàng không t chrc kim tra trmnh d du vào ngoai ngr hai cho tan sinh viên. 

Diu 4. Chwmg trInh Ting Anh dir bj 

1. Chuong trmnh ting Anh dir bj có khi luçing 15 tin chi, chia thành 5 cp d tü 

can bàn 1 dn can bàn 5, mi cp do CO khi 1ucmg 3 tin chi. 

2. Sinh viên duçc däng k h9c chuang trinh ting Anh trong CTDT sau khi hoàn 

thành chuong trInh ting Anh dir bj và dat  mon ting Anh can bàn 5 tü 5,0 dim (theo 

thang dim 10) tr& len. 

Diu 5. Ting Anh và Chun du ra ting Anh 

1. Chuang trInh dai  trà 

a) Ting Anh dành cho sinh viên chuong trInh dai  trà gm 5 cp d tü ting Anh 

nâng cao 1 dn ting Anh nâng cao 5, mi cp d có khi lixcing 3 tin chi. 

b) Sinh viên dü diu kin dir k' thi dánh giá nãng hrc sir di1ng ting Anh du ra khi 

hoân thành chuong trInh ting Anh và dat  mon ting Anh nâng cao 5 tr 5,0 dim (theo 

thang dim 10) trâ len. 

c) Sinh viên dat  chun du ra ting Anh sau khi hoàn thành chuing trInh ting Anh 

và dt k' thi dánh giá nàng hrc sü diing ting Anh d.0 ra tai  Tnimg. 

d) Sinh vien tt nghip chixong trInh dai  trà  dat  näng hrc ting Anh b.c 3/6 theo 

Khung näng 1irc ngoi ngü 6 bc dành cho Vit Nam. 

2. Chuong trInh chit li.rcmg cao 

a) Ting Anh dành cho sinh viên chuong trinh chit lucxng cao gm 10 cp d tr 

ting Anh nâng cao 1 dn ting Anh nâng cao 10, mi cp d cO khi luçmg 3 tin chi. 

b) Sinh viên dü diu kin dir kS'  thi dánh giá nàng 1irc sir dvng  ting Anh dAu ra sau 

khi hoàn thành chuong trinh ting Anh và dat  mOn ting Anh nâng cao 10 tr 5,0 dim 

(theo thang dim 10) tr& len. 

c) Sinh viên dat  chuAn du ra ting Anh sau khi hoàn thành chuong trInh ting Anh 

và dat  k' thi dánh giá nãng 1%rc sir ding ting Anh du ra tai  Trung. 

d) Sinh viên tt nghip chuong trinh chat hrcng cao dat  näng hrc ting Anh bc 4/6 

theo Khung näng 1rc ngoi ng 6 b.c dãnh cho Vit Nam. 

Diu 6. Ngoi ngü' hai và Chuân du ra ngoi ngfr hal 

1. Chuong trInh dai  tra4 
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a) Ngoai ngU hai có khi 1ucmg 15 tin chi, chia 1am 5 cp d tr 1 dn 5, mi cap d 

có khôi luçng 3 tin chi. 

b) Sinh viên dat  chun du ra ngoi ngIt hai sau khi hoàn thânh chrong trInh ngoai 

ng hai vOi tAt câ các mon h9c dat  tir 5,0 trä len (theo thang dim 10). 

c) Sinh viên t& nghip các ngành ngOn ngU (Anh, Trung Quc, Nh.t, Han Qu6c) va 

ngành Dông Nam A h9c dt chun d.0 ra ngoai  ng& hai bc 3/6 theo Khung näng 1ic 

ngoai ngü 6 bc dành cho Vit Nam. 

2. Chuong trinh chAt li.rcing cao 

Ngoai ngi hai dành cho sinh viên các ngành Ngôn ngcr chrnmg trinh chAt luçmg cao 

là ting Anh nhu các ngành không chuyên ngir thuc chuang trInh chAt hrçing cao quy 

djnh i Khoàn 2 Diu 5 cüa Quy djnh nay. 

Diu 7. T chác dào to ngoi ng không chuyên 

1. Ting Anh 

a) Sinh viên bt buc phãi däng k h9c ting Anh theo l trinh hçc ting Anh cá 

nhân, duçc xác djnh tai kS' kim tra trinh dQ ting Anh du vào. 

b) Khii hiçmg ting Anh däng k ti thiu 6 tin chi mi h9c kS'. 

2. Ngoi ngii hai 

KhOng bt buc dang k h9c mi hçc kS'.  Sinh viên dAng k h9c theo trinh tr các 

mon h9c cüa chucxng trInh. 

Diu 8. K thi dánh giá näng hrc sfr ding ting Anh du ra 

1. Tnrng t cht'rc kS'  thi dánh giã nAng 1irc sir diing ting Anh dAu ra 3 1.n/näm 

theo K hoach dào tao  näm h9c. Phong Quãn l dào tao  1p k hoach chi ti& cho môi lan 

thi. 

2. Djnh dang  cüa d thi 

K5 
nãng 
thi 

Mc dIch Thôi gian 
Scâu 

hôi/nhim 
vu bài thi 

Dng câu höiInhim vi bài thi 

Nghe 

Kim tra các tiu 
k5 nAng Nghe khác 
nhau, có do khó tir 
bâc 3 den bâc 5: 
nghe thong tin chi 
tiet, nghe hiêu 
thông tin chInh, 
nghe hiëu kiên, 
mvc dIch cña ngui 

Khoâng 40 
phüt, bao gôm 
thai gian 
chuyen cac 
phuong an 
chçn sang 
phiêu trã IOi. 

3 Y ' .. 
cau hoi 
h' 'u lua 

chon 

ThI sinh nghe các doan trao dôi ngan, 
huóng dan, thông bão, các doan hôi .,,.,. 
thoai va cac bai noi chuyen, bai giang, 
sau do trã lôi cau hôi nhieu 1ira ch9n 
dä in s.n trong d thi. 
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K5 
nàng 
thi 

Mic dIch Thôi gian 
Scâu 

hOi/nhim 
vubàithi 

Dng câu höi/nhim vti bãi thi 

nOi Va SU ra tir 
thông tin trong bài. 

B 

Kim tra các tiu 
k5 nng D9c khác 
nhau, cO d khO tir 
bc 3 den bc 5: 
d9c hiëu thông tin 
chi tiêt, doc hiêu 
chInh, doc hiêu 
kiên, thai d cUa tác 
giá, suy ra tir thông 
tin trong bài va 
doán nghia cüa ttr 
trong van cãnh. 

60 phUt, bao 
gôm thai gian 
chuyen cac 
phucrng an dã 
chçn sang 
phiéu trã Ia. 

4 bài doc, 
40 câu hôi 
nhiêu 1ra 
chçn 

ThI sinh dc 4 van ban ye các van de 
khác nhau, d khó cüa van ban ti.rong 
throng bc 3-5 vâi tong so tir dao dng 
tir 1900-2050 tir. Thi sinh trã Ri các 
câu hói nhiêu 1ra chçn sau mi bài 
dcc. 

Viet 

Kiém tra k5" nang 
Viêt tlxong tác Va 

. 
Viet Iun (viet san 
sinh). 

60 phut 
,. . 

2 bai viet 

Bài 1: Vit môt brc thu/thur diên tr có 
d9 dãikhoáng 120 tir. Bài I chiêm 1/3 
tong so diem cüa bài thi Viêt. 
Bài 2: ThI sinh viêt môt bài luân 
khoang 250 ti.r ye mt chu de cho san, 
scr diing Ii do và vi dii c,i the dê minh 
boa cho các lap Iuân. Bâi 2 chiêm 2/3 
tong so diem cña bài thi Viêt. 

NOi 

Kiêm tra cac k5 
n.ng NOi khãc 
nhau: tuong tác, 
thão 1u.n và trInh 
bay mt van dê. 

12 phüt 3 phân 

PhAn 1: Tztcmgtácxahc5i 
ThI sinh trá Ri 3-6 câu hOi ye 2 chü dé 
khác nhau. 
Phân 2: Tháo lun giáipháp 
ThI sinh dugc cung cap mt tInh 
huông và 3 giãi pháp dê xuât. ThI sinh 
phãi dua ra ' kién ye giâi pháp tot 
nhât trong 3 giãi phap duçc thra ra và 
phãn bin cac giâi pháp cOn 1i. 
Phân 3: Phát trin chz d 
Thi sinh nOi ye môt chü dë cho sin, cO 
the sr d11ng cac thrcrc cung cap sn 
hoc tir phát trien cüa riëng mInh. 
Phân 3 kët thUc vâi mt sO cãu hOi 
thão luân ye chü dé trén. 

3. Quy di dim thi sang các b.c näng I?c  theo Khung näng 1irc ngoi ngtt 6 bc 

drng cho Vit Nam (chi xét bc 3 và bc 4) 

a) Cách tInh dim thi 

- Mi k5 näng thi: Nghe, Dcc, Vit và NOi di.rçrc dánh giá theo thang dim tr 0 dn 

10, 1am trOn dn 0,5 dim. / 
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- Dim trung bInh cüa 4 k nang, lam trôn dn 0,5 di&m, là dim thi ting Anh du 

ra và &rYc sCr diing d xãc djnh bc nãng lirc sir di1ng ting Anh. 

- Sinh viên phãi thirc hin dAy dü 4 bài thi dánh giá 4 k5 nàng Nghe, Dcc, Vit và 

Nói. Tnrng hcip vng tr mt bài thi trâ len du bj dáth giá khong ctit k' thi nang lirc sU 

dçing ting Anh dAu ra. 

- Kt qua cüa k' thi näng lirc si'r ding ting Anh dAu ra dirçic nhp dt — không dt 

vào h thing quán 1 dim cüa Trithng. 

b) Bang quy di dim thi sang các bc nãng hrc 

Dim trung 
blnh 

Bc näng 
hrc 

Mo tã t6ng quát Ghi chü 

DtrOi 4,0  Không xét 

4,0 — 5,5 3 

CO the hiu &rac các ' chInh cUa môt doan 
van hay bâi phát biéu chuân mirc ye câu tir, rö 
rang ye cac chü d quen thuc hay gp trong 
cOng viéc, hoc tap, giãi trI, v.v... CO the xir If 

• . . hau het cac tinh huong xay ra luc di lai tai 
khu VIYC co six diing tieng Anh. Co the viet 
van bàn don giãn lien quan den các chU 
quen thuOc hoàc cá nhán quan tam. CO the mô 

• ,. •,. •,. ta thrqc nhtrng trai nghiem, sr kiçn, mu ixoc, 
hi v9ng, hoài bao và có the trInh bay ngän 
gon các Ii do, giãi thfch cho kién và ké 
hoach cüa mInh. 

Chuan dau 
ra tieng 
Anh 
h cixong 

trmh dai tra 

6 0 — 10 4 

CO the hiêu chfnh cüa mt van ban phüc tp 
ye các chü dê cii the và trru tucmg, ké Ca 
nhUng trao dOi ki thut thuOc linh virc chuyên 
mon cüa bàn than. CO the giao tiêp a mic dQ 
trOi chãy, tr nhien dt den murc các giao tiép 
thix&ng xuyên nay vai ngixi bàn ngit không 
gay khO khän cho câ hai ben. CO the viêt 
dixoc cac van bàn rO rang, chi tiêt ye nhiêu 
chU dê khác nhau và Co the giãi thIch quan 
diem cüa mInh ye môt van dé cO tfnh thai sir, 
nêu ra dtrc nhüng ixu diem, nhtxac diem cüa 
cac phixung an Iira chçn khác nhau. 

Chuân dAu 
ra tieng 
Anh 
chixung 
trInh chat 
hrcmg cao 

Diu 9. Xét min ngoi ngü không chuyên 

1. Tnrmg xét min ngoi ngü khOng chuyên vào dAu mi hc ks', theo k hoach 

dào tao nàm hoc. 

2. Xét min ting Anh 

Trixông xét min ting Anh can cir vao l trinh hc ting Anh cüa tfmg sinh viên. 

Sinh vién dáp lrng cac diu kin dirai dày dixçic xet min ting Anh, cii th niur sau>,, 
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a) Co các chrng chi ting Anh 1it kê duâi dày: 

TOEIC 
TOEFL 

ITP 
TOEF 
L iBT 

IELTS 
Cambridge English 

Language Assessment 
Xét mien 

>=675 >520 >90 
>6.0 

(không mon 
nào duOi 5) 

FCE Grade A 
(tir 180 dn 190 dim) 

- Ting Anh cAn bàn 1 ,2, 
3,4, 5; 

- Ting Anh nâng cao 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

- KS' thi dánh giA nAng lirc 
tiêng Anh dâu ra bc 
4/6. 

>650 

>=625 

>510 >=87 

>=80 

>=5.5 
(không mon 
nao disâi 5) 

- . 
(không mon 
nao duâi 4.5) 

FCE Grade B 
(tr 173 dn 179 dim) 

- Ting Anh cAn bàn 1, 2, 
3,4, 5; 

- Ting Anh nâng cao 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7,8.  

- TingAnhcAn bàn 1,2, 
3,4,5; 

- Tiéng Anh nâng cao 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. 

>= 500 

>=585 >=490 >=65 
>=5.0 

(không mon 
nao duOi 5) 

FCE Grade C 
(tü 160 den 172 diem) 

PET Pass with Distinction 
(tt'r 160 dn 170 dim) 

- Ting Anh cAn bàn 
1, 2, 3, 4, 5; 

- Ting Anh nâng 
cao 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

>575 >475 >=55 
>5.0 

(khOng mOn 
nao dtrri 4.5) 

FCE level B 1 
(tr 140 c1n 159 dim) 
PET Pass with Merit 

(tr 153 dn 159 dim) 
KET Pass with 

Distinction 
(ti'r 140 dn 150 dim) 

- Ting Anh cAn bàn 
1, 2, 3, 4, 5; 

- Ting Anh nâng 
cao 1, 2, 3, 4, 5; 

- KS' thi dAnh giá 
nAng lirc ting Anh dAu ra 
bâc 3/6. 

b) Các chirng chi quc M ting Anh do các t chirc 1it kê duâi dày cp: 

- Vin Khão thI giáo dic Hoa KS'  - Educational Testing service (ETS) hoc don vj 

duçic ETS Uy nhim (di vài các chirng chi TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT); 

- British Council, IDP Education Australia (di vâi chi.rng chi IELTS); 

- Cambridge Assessment English (di vâi cac chirng chi KET, PET, FCE, CAE, 

CPE); 

c) Các chIrng chi con trong thai han  hai nAm k tü ngày c.p dn ngày xét min. 

3. Xét min ngoai ng hai 

Các sinh viên dáp ng các diu kin duOi day di.xc xët min ngoi ngü hai: 

a) Dà Co the chrng chi ting Anh, ting Pháp, ting Nht, ting Han, ting Tây Ban 

Nha, ting Trung, ting Nga, ting Drc cOn trong thai han  hai nAm k tr ngày cp nhi.r 

lit kê duOi dây, 
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cüng chi Ncii cAp Xét min 

2 

3 

4 

6 

Anh 

Phá 
p  

Nlhat 

Han 

Tây Ban 
Nha 

Chi'rng chi TOEIC >575 
-------------------------------- ETS 

TOEFL ITP >=475 
---------------------- 

TOEFL iB'T=55 

hoäc do vi 
dugc ETS üy 
nhim 

British Council, 
IDP Education 
Australia 

Cambridge English 
Language 
Assessment 

B Giáo dIiC quôc 
iaPhácâp _ 

Hip hi h trç 
quôc tê Nht Ban 
va Qu Giao kru 
quôc te Nhât Ban 

Mien Tiêng Anh 
nâng cao 1, 2, 3, 4, 

Tiêng Pháp 1, 2, 3, 

Tieng Nhat 1, 2, 3, 

-------------------- 
• 

Tieng Han 1, 2, 3, 

— JELTS >-5.0 (Khong co mon 
naoducii4.5) 

FCE level Bi (tr 140 dn 159 
diem) • • 
PET Pass with Merit 
(tir 153 den 159 dIem) • 
KET Pass with Distinction 

Chrng chi näng hc ting 
- LtrinhL_ 

Chüng chi nàng lirc ting 
Nhât JLPT cap do N4 

---------------  

Chi'rng chi NAT TEST cap d 
4 

-------______________ 

Chi.rng chi nang. lire Tieng 
Han — TOPIK II do 3 

------------------ 

Ban to cure thi 
tieng Nht Nat-Test 
tai Nhât Ban 
(Senmon Kyouiku 

Viên giáo duc 
Quoc te Quoc gia 

• Viçn Cervantes 

HANBAN Qu6e 
gial Tong bo Vien 
Khong tu 

•. Bo Giao duc Dai 
Loan 

Ching chi nang luc tiêng Tây 
Ban nha D.E.L.E trInh dO Bi 

Ting Tây Ban Nha 
1, 2, 3, 4, 

Tieng Trung Quoc 
1, 2, 3, 4, 5 Trung 

- Chung chi näng hxc Han 
ngu HSK cap do 3 

- Chung chi nang lire Hoa 
ngu TOCFL cap do 3 

7 Nga 
- TPKJ4-1 (TRKI-1) 

• 
Certificate Level 1 

• 
Phan vien Puskin 

Ting Nga 1, 2, 3, 
4, 5 

8 DUc 
- Chmg chi Goethe- 

Zertifikat Bi 
Vin Goethe Ting Di.rc 1, 2, 3, 

4, 5 
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b) Dä hoàn thành chuang trIrih h9c các ngôn ngQ Anh, Nga, Pháp, Trung Quc, 

Diirc, Nht, Han tai các tri.rYng di h9c, cao ding khác vi khi luçrng lan han hoc b&ng 

khi luqng chirang trInh ngoai ngt hai tai  Truô'ng, có dim dat  tir 5,0 (theo thang dim 

10) tra len; con trong thai han  hai nàm k tr ngày h9c. 

c) Dã t& nghip trinh d tr dai  h9c trâ len các ngành ngôn ngü Anh, Nga, Phãp, 

Trung Quc, Dirc, Nht, Han. 

4. f)ja dim — Thii gian nhn dan xét min ngoai ngt không chuyên 

a) Dja dim: Sinh vien np ban sao các chirng chi ngoai ngü, bang diem tai  Phong 

Quãn 1 dao tao. 

b) Thai gian: Theo k hoach  xét min, giâm mon h9c kern theo K hoach  dào  tao  do 

Tnrang ban hành vào du mi nàm 
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