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TRU'ONG DA! HQC MO
THANH PHO HO CHI MINH
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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dic 1p - Ti do - Hinh phüc

Than/i p/is H C/il Mm/i, ngày 07hángnáin 2020

QUYET D!NH
Ban hành Quy djnh dão to ngoi ngü không chuyên
thuc các chtro'ng trinh dào to trinh d di h9c
hInh thfrc dào to chInh quy
HIU TRU'OG TRTfO1'1G JJiI HQC M THANH PHO HO CHf MINH
Can cz Quyê't djnh s 389/TTg ngày 26 thông 7 nàm 1993 cia T1n 1uóiig Chlnh phü
v vic thành 1p Dgi hQc Ma Ban cong Thành p1i H C/il Minh,
Can th Quyt dinh sO 146/2006/QD-TTg ngày 22 tháng 6 nám 2006 cia T/n tuóng
Chlnh p1n v vic chuyé'n sang logi hInh truOng dgi hQc cOng lap vOi ten gi là Trtràng
Dgi hQc MO Thành phoC H C/il Mm/i;
Can ct' Lu2t Giáo dyc dai hQc nàm 2012 và Luat tha do2i, bo2 sung mat sá dieu caa
Luat GiOo duc dai hoc nàm 2018,
Can czNghj djnh s 99/2019/ND-CF ngày 30 thông 12 nám 2019 cüa C'hlnhphü quy
djnh chi tiê't và hu'&ng dán thu han/i mat sO' diu cia Lut s&a do1i, b sung mat sá diu caa
Luát Giáo duc dcii hoc;
Can cz Quylt djnh sO' 70/2014/QD-TTg ngày 10 tháng 12 nám 2014 cüa Tha tu'&ng
Chin/i phi ban hành Dieu l tru'ang dgi hQc;
Can c& Quyet djnh sá 1982/QD-Ttg ngày 18 thông 10 nám 2016 cüa Thz tithng C7iinh
phi phê duyt Khung trInh d5 qudc gia Vit Nam,
C'ãn ct' Quye't din/i sO' 43/2007/QD-BGD&DT ngày 15 tháng 8 nãni 2007 caa B
trzr&ng Bô Giáo duc và Dào tao ban han/i Quy die' dào tgo Dgi hQc và Gao dng h chIn/i
quy theo hç thong tin chi,
C'án ct Thông tu'57/2012/TT-BGDDTngày 27 thông 12 nám 2012 cza Bó trzthngB
Giáo dyc và Dào tgo tha do21, bá sung mat so' dku cza Quy ché' dào tgo Dgi hoc và Cao
dng li chin/i quy theo /i thong tin clii ban hành kern theo Quye't din/i sO' 43/2007/QDBGD&DT ngày 25 thông 8 nám 2007 cza B truOng Bç5 Giáo dyc và Dào tao;

án cz- Thông itt sc 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 nám 2015 cüa B5 trzthng
Bç3 Giáo duc và Dào (go ban hành Quy djnh v khdi htong kiln i/uk ii ihilu, yeu cdu v
náng ltc ma ngwèi hgc dgt dztqc sau k/u tt nghip di vol môi iri,ulu d dào tqo cáa giáo
duc dcii hQc và quy irInh xáy dyiug, ih,n djnh; ban hành chuving trInh dào tao irInh d3 dgi
hQc, thgc s1 lien s1
Can cz Thông itt 23/2014/TT-BGDDT ngày 18 tháng 7 nám 2014 cüa B3 trztOng B3

Giáo duc và Dào (go ban hành Quy djnh v dào tao chh htcrng cao irInh d3 dai hQc;
Can ci Thông itt s6 01/2014,Tf-BGDDT ngày 24 tháng 01 nárn 2014 cüa B3 trwàng
B3 Giáo duc và Dào lao ban hành Khung náng lztc ngoai ngi- 6 bc dung cho Vie! Nam;

Can thQuy c/il dào tao dai hQc he chInh quy theo he thcng tin chi hiên han/i cãa
TrwOng Dai hQc Mo Than/i ph6 Mi C/il Mm/i;
Xét d nghj igi :0 trInh s6

c2.g1 /QLDTngay Or tháng

nãm 2020 cáa TrwOng

phông Quán lj dào (go v vic ban han/i Quy djnh dào tao ngoai ng12 không chuyên thuc
các chitcing trInh dào tgo trInh d(3 dai hoc hInh i/uk dào tao chInh quy,

QUYET DIN!!:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh (lao tao ngoai ngü không
chuyên thuc các chucmg trInh (lao tao trmnh d dai hçc hIrih thüc clào tao chinh quy.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu brc k tr ngày k.
Diu 3. Các Ong (Ba) lath (lao các ctcrn vi: phông Quàn 1 clào tao, b mon Ngoai ngO
không chuyên — Khoa Ngo?i ngt, the khoa va lãnh (lao các dun vj có lien quan chju trách
nhim thi hành quyt djnh nàyi.
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BOGIAODLJCVADAOTAO
TRU'ONG DiJ HQC M
THANH PHO HO CIII MINH

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - H*nh phñc

QUY B!NH
Dào to ngoi ngu không chuyên
di h9c
thuc cäc chu'ong trInh dào to trInh
hInh thñc tào to chInh quy
(Ban hành kern theo Quyêt djnli so cv /QD-DHM ngày 0 iháng nárn 2020
cta Hiu trlr&ng Trw&ng Dgi IIQC Ma Thà n/i phO HO ChI Mmli,,)

Diu 1. Phm vi diu chinh và d6i tirng áp ding
1.

Van bàn nay quy djnh v dào tao ngo?i ng không chuyên thuc các chtrong

trInh dào tao trInh d dai h9c tai Tnrng Dai h9c Ma Thành ph H ChI Minh (sau day
gçi là Triiing).
2.

Quy dinh nay áp ding cho sinh viên dai h9c chInh quy tir khoá tuyn sinh

2020 tra v sau.
Diu 2. Giãi thIch tir ng&
1.

Ngoai ngtt không chuyên là ting Anh trong chuong trInh dào tao (CTDT)

các ngành không chuyên ngü và ngoai ngü hai trong CTDT cac ngành chuyên ngu và
ngành Dông Nam A hoc.
2.

//

Chun du vào ting Anh là näng lrc ting Anh t6i thik ma sinh viên cãc
*

,
Anh trong
ngành khong chuyên ngü trüng tuyên vào Truô'ng phãi dat dê theo hçc tiêng

CTDT.
3.

Chun du ra ngoai ngü không chuyên là näng hrc ngoai ngir không chuyên

ma ngui h9c dat dugc sau khi t& nghip.
Diu 3. Chun du vào
1. TingAnh
a)

Chun du vao ting Anh cüa Tnrông là bc 2/6 theo Khung nãng hrc ngoai

ngü 6 bc dành cho Vit Nam.
b)

Tnr?ng t chrc kim tra trinh d ting Anh cho tan sinh viên các ngành không

chuyên ngtt d xp lap ting Anh phü hcip vai nãng hrc.
c)

Sinh viên không dat näng hrc ting Anh du vào phãi theo h9c chuong trInh

tiêng Anh dirr bj.
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2.

Ngoai ng hai

a)

Trtthng không quy djnh chu.n Mu vào ngoai ngft hai.

b)

Trung không th chCrc kim tra trmnh d Mu vào ngoai ngü hai cho tan sinh

vien.
Diu 4. Ting Anh dr bj
1.

Chtrcing trInh ting Anh dr bj CO khi hrçmg 15 tIn chi, chia thành 5 cp d

tr cAn bàn 1 dn cAn bàn 5, m& cp dO CO kh6i krcing 3 tin chi.
2.

Sixth viên drçic dang k hQc chuang trinh ting Anh sau khi hoàn thành

chxang trinh ting Anh d bj và dat mon ti&ig Anh cAn bàn 5 tr 5,0 dim (theo thang
dim 10) trei len.
Diu 5. Ting Anh và Chun Mu ra ting Anh
1.

Chtrcmg trInh 41 trà

a)

Ting Anh dành cho sinh viên chuong trinh dai trà gôm 5 cap dO tr tiêng Anh

nâng cao 1 dn ting Anh nAng cao 5, mi cp dO cO kh6i hicmg 3 tin chi.
b)

Sinh viên dat chun Mu ra ting Anh sau khi hoân thành chucing trinh ting

Anh và dat k' thi dánh giá nAng 1irc sir ding ting Anh Mu ra tai Trtràng.
c)

Sinh viên dü diu kin dr k' thi dánh gIn nang hrc sr dimg tMng Anh Mu ra

khi hoàn thãnh chucmg trInh tikg Anh và 4t mon ting Anh nAng cao 5 ttr 5,0 diem
theo thang dim 10) trâ len.
d)

Sinh viên tót nghip chi.rcxng trinh dai trà dat nAng 1%rc ti&lg Anh bc 3/6 theo

Khung nAng lrc ngoi ngir 6 bc dành cho Vit Nam.
2.

Chucing trinh chit lixcmg cao

a)

Ting Anh dành cho sinh viên chircing trinh chit 1ucng caO gm 10cp dQ tr

ting Anh nâng cao 1 dn ting Anh nang cao 10, mi cp dO CO kh6i hrqng 3 tin chi.
b)

Sinh viên dat chuk Mu ra ting Anh sau khi hoàn thành chuang trInh ting

Anh và dat k' thi dánh giá nAng hrc sir ding ting Anh Mu ra tai Trithng.
c)

Sinh viên dü diu kin dr kr thi dánh giá nang 11:rc sü ding ting Anh Mu ra

sau khi hoàn thành chi.rang trInh ting Anh và dat mOn ting Anh nãng cao 10 tr 5,0
dirn (theo thang dim 10) trâ len.
d)

Sinh viên t& nghip chizang trinh chit hrcing cao dat nAng 1c ting Anh bc

4/6 theo Khung nAng hrc ngoi ngft 6 bc dành cho Vit Nam.
Diu 6. Ngoi ngfr hai và Chun Mu ra ngoi ngfr hai

1.

Ngoi nghai có khi luçing 15 tIn chi, chia 1am 5 cp d tir I denS, mi

cap

d có khi 1ucng 3 tin chi.
2.

Sinh viCn dt chuAn du ra ngoi ngf hai sau khi hoàn thành chuong trInh

ngoai ngtr hai vài tt cã các mon h9c dt tir 5,0 tr& len (theo thang dim 10).
3.

Sinh viên t& nghip các ngành ngôn ngü (Anh, Trung Qu6c, Nht) và ngành

Dông Narn

A hc dt chun dAu ra ngoai ngü hai bc 3/6 theo Khung nang 1irc ngoi

ngü 6 bc dành cho Vit Nam.
Diu 7. To chfrc dào to ngoi ng& không chuyCn
I. TingAnh
a)

Sinh viên bat buc phái däng k' hçc ting Anh theo 1 trinh hçc tiêng Anh

cá nhân, drnc xác djnh ti kS' kim tra trInh d ting Anh du vào.
b)

Khi hxgng ting Anh dang k ti thiu 6 tin chi O h9c kS' chInh, 3 tin chi

h9c kS' ph.
2.

Ngoai ngQ hai

Không bat butc dang k hçc mi hQc ks'. Sinh viên dãng k h9c theo trInh ti,r cac
mon hçc cüa chuang trinh.
Diu 8. K)' thi dánh giá näng hrc
1.

sfr

dt.ing ting Anh du ra

Tnrxng t chtrc k' thi dánh giá nang 1rc sr dicing ting Anh du ra 3 1nJnãm
'A

theo K hoch dào tao nãm hçc. Phông Quãn 1' dào tao 1p k hoach chi tit cho timg
IAn thi.
2.

Djnh dang cüa d thi
)

K
nàng
thi

Nghe

Doe

Mic dIch
Kim tra các tiu ki
näng Nghe khác
nhau, có do khó tr
b.c 3 dn bac 5:
nghe thông, tin chi
tiêt, nghe hiêu thông
tin chmnh, nghe hiêu
kin, muc dIch
cüa ngi.rOi noi và
suy ra tir thông tin
trong bài.
Kim tra các tiu kT
nãng Dcc khác
nhau, cO d khO tir

ThOi gian

Socau
hOi/nhim
vu bài thi

Khoàng
40
phüt, bao gm
p,
thai
gian
câu
hoi
chuyn
các
nhiu lira
phi.roiig an d
chon
ch9n
sang
phiu trà lOi.

Dng câu hOi/nhim vi bài thi

ThI sinh nghe các doan trao di ngn,
hi.rong dan, thông bão, các don hi
thoai vã các bài noi chuyn, bài giãng,
sau dO trã Ru câu hOi nhiêu lira chon dâ
in san trong dé thi.

ThI sinh dcc 4 van bàn v các vn d
60 phOt, bao
4 bài doc,
khác nhau, d khó cia van bàn troT1g
gm thôi gian
40
hôi
dixong bc 3-5 vói tng s tr dao dng
chuyn
cac

4
K5
näng
thi

Viet

Nói

Scáu
Dng cãu hOi/rihim vt bài thi
höi/nhim
vu bài thi
bc 3 dEn bc 5: d9c phisong an dã nhiu lt.ra t& 1900-2050 tr. Thi sinh trà lOi các
cãu hOi nhiêu 1t.ra ch9n sau nii bài d9c.
sang chon
hiêu thông tin chi chon
phiêu trâ lài.
tiét, dcc hiêu
chInh, doc hiu
kiên, thai dO cüa tác
giã, suy ra tr thông
tin trong bài và doán
nghTa cüa tir trong
vAn cãnh.
Bài 1: ViEt môt but thu/thu din t có
dO daikhoàng 120 tr. Bài 1 chiêm 1/3
tong so diem cüa bài thi Viêt.
Kiém tra ki nang
.
.. .
Bài 2: Thi sinh viêt mOt bài luân
Viêt tuong tác va
60 phut
.
.
.
2 bat viet
.
.
Viet luan (viet san
khoang 250 nr ye mQt chu de cho sAn,
sinh).
sCr dung Ii do và vi dt.i ci the e minh
h9a cho các lap luân. Bài 2 chiêm 2/3
tong s6 diem cUa bâi thi ViEt.
PhAn 1: Twcngtácxãh3i *
*
Thi sinh trã Ru 3-6 câu hOi ye 2 chü dê
khác nhau.
Phn 2: Tháo lun giáipháp
ThI sinh thrçc cung cAp mOt tinh hu6ng
và 3 giài pháp dé xuât. ThI sinh phãi
KiCm tra các ki
nAng Nói khác
di.ra ra kiEn v giãi pháp tEt nhât trong
nhau: tuang tác, 12 ph6t
3 phân
3 giâi pháp dtrqc dua ra vâ phãn bin
thão 1un và trmnh
cãc giãi pháp cOn li.
bay mOt van dê.
Phân 3: Phát triên chü d
Thi sinh nói ye mOt chü dé cho s&i, có
the scr ding các y' duqc cung cAp sn
hoc tr phat trien cUa riêng minh.
Phân 3 ket thüc vài môt so câu hOi thão
luân ye chü d trên.
Miic dIch

3.

TliOi gian

Quy di diEm thi sang các bc nAng 1rc theo Khung nang 1t.rc ngoai ng 6

bc dung cho Vit Nam (chi xét bc 3 và bc 4)
a)

Cach tinh diem thi

-

M& k nAng thi: Nghe, Dc, ViEt và Nói duçcc dánh giá theo thang diEm tir

0 dEn 10, 1am trôn dEn 0,5 diEm.
-

DiEm trung bInh cüa 4 k5 nang, lam tràn dEn 0,5 diEm, là diEm thi tiEng Anh

dAu ra và ducic sCr diing dE xác dinh bc nãng lirc sCr dung tiEng Anh.

-

Sinh vien phài thirc hin d.y dü 4 bài thi dánh giá 4 k näng Nghe, DQC, Vit

và Nói. Trung h9p vng tr mt bài thi tri len du bj dánh giã khong dat kS' thi näng
Irc sCr diing ting Anh dAu ra.
-

Kt qua cüa kS' thi nãng hrc sr dung ting Anh d.0 ra duçc nhp dat — không

dt vâo h thng quãn 1 dim cüa Trurng.
b)

Bang quy di dim thi sang các bac nãng hrc

Dim trung
bInh
DuOi 4,0

4,0-5,5

Bc näng
lire
Không xét

3

4

6,0-10

Mo tã tng quát

Co th hiu di.rot các ' chInh cüa môt doan van
hay bãi phát biêu chun rnirc v câu tir, rO rang
ye các chü d quen thuc hay gp trong cong
viêc, hoc tap, giãi trI, v.v... Co the xcr 11 hâu hêt
các tInh huOng xãy ra hic di lai tai khu vrc cO
sCr ding ting Anh. Co th vi& van ban don
giãn lien quan dn các chü d quen thuc hoc
cã nhân quan tam. Co th mO tã di.rçc nhung
trâi nghim, sçr kiên, ma u'àc, hi vpng, hoài bao
va có the trInh bay ngân g9n các ii do, giâi
thIch cho ' kin và k hoach cüa mInh.
Co th hiu chmnh cUa mt van ban phirc tap
v các chü d cii th và trtru tu9ng, k cã nhung
trao di ki thut thuc ITnh vrc chuyên mon
cUa bàn than. Co th giao tip a mcrc d trOi
chày, tir nhiên dat den mirc các giao tip
thu6ng xuyen nay vO'i nguOi bàn ngU khOng
gay kho khãn cho cã hai ben. CO the vit duc
các van bàn rO rang, chi ti& ye nhiu chU d
khác nhau và cO th. giãi thIch quan dim cüa
minh v môt van dê cO tmnh thai six, nêu ra
dugc nhUng ixu dim, nhi.rç'c dim cüa các
phixong an hra ch9n khác nhau.

Ghi chü

Chun du
ra tiêng Anh
chi.rong
trInh dai trà

Chuân dâu
ra ting Anh
chuong
trInh ch.t
1u9ng cao

Diu 9. Xét min ngoi ng& không chuyCn
1.

Tnràng xét min ngoai ngU không chuyên vào du mi h9c ks', theo k hoach

dào tao näm hoc.
2.

Xét min ting Anh

Tmng xt min ting Anh can cir vao l trinh hçc ting Anh càa trng sinh viên.
Sinh viên dáp irng các diu kin duâi day di.rçic xét min ting Anh, ciii th nhu sau:
a).

Co các chirng chi ting Anh lit kê dithi dày:
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TOEIC

TOEFL
ITP

TOEFL
iBT

IELTS

Cambridge English
Language
Assessment

Xét mien
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 giá nAng hrc
tiéng Anh dâu ra bc 4/6.
Ting Anh cAn bàn 1, 2, 3, 4,
5;
Ting Anh nâng cao 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8.
Ting Anh cAn bàn 1, 2, 3, 4,
5;
Ting Anh nâng cao 1, 2, 3,
4,5,6,7.
Ting Anh cAn bàn 1, 2,

-

>=675

>=520

>=90

>=6.0
(khong mon
nàoduâi5)

FCE Grade A

-

-

-

>650

>=625

>=585

>575

>510

>= 500

>=490

>475

b)
-

>87

>=80

>=65

>55

FCE Grade B

(khong mon
nào dtrdi 5)

-

-

>=5.5
(khongmon
nào dual 4.5)

-

>5.0
(không mon
nao durài 5)

FCE Grade C
PET Pass with
Distinction

>=5.0
(không mon
nào dirài 4.5)

FCE level B 1
PET Pass with
Merit
KET Pass with
Distinction

-

'

Ting Anh nâng cao 1, 2,
3,4,5,6.
Tiéng Anh cAn bàn 1, 2,
3,4,5;
Ting Anh nâng cao 1, 2,
-

-

-

,

,

K$' thi danh gia nAng lujc
ting Anh dAu ra bc 3/6.
-

Các chüiig chi qu6c th tiEng Anh do các t chüc lit kê di.rài day cp:
Vin Khão thi giáo dic Hoa K5' Educational Testing service (ETS) hoc don
-

vj dtrçic ETS üy nhiêm (di vài các chCrng chi TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT);
-

-

British Council, JDP Education Australia (d6i vài chIrng clii IELTS);
Cambridge Assessment English (d6i vài các chirng clii KET, PET, FCE, CAE,

CPE);
c)

Các chirng chi con trong thi lin hai nAm k n~ ngày cp dEn ngày xét min.

3.

Xét min ngoai ngti hai

Các sinh viên dáp üng các diu kin duâi day duqc xét min ngoai ngi hai:
a)

Dâ có cac chüng chi tiEng Anh, tiEng Pháp, tiEng Nht, tiEng Han, tiEng Tây

Ban Nha, TiEng Trung con trong thii han hai nä.m kE ttr ngay cp thu lit kê dtrai day:

7
Ch&ng chi

Xét min

Ncii cp

-

Chrng chi TOEIC >=575
TOEFL ITP >475

ETS hoàc don vi
dLrçc ETS uy nhiem

TOEFL iBT=55
Anh

2

Phá p

3

Nhat

.

Min Ting Anh
nâng cao 1, 2, 3, 4,

Council,
British
IELTS >5.0 (Khono có mon
Education
IDP
nao duui 4.5)
Australia
Cambridae Enalish
FCE level BI, PET pass with
Language
Distinction
Assessment
Ting Pháp 1, 2, 3,
ChrngchinAnglirctingPháp
Idecaf
4,5.
—DELFtrInhdB1
Hip hi h trçY
Chüng chi näng 1irc tiêng Nht quôc tê NMt Bàn và
JLPT cap dQ N4
Qu Giao liru quôc
tê Nhât Bàn
Tiena Nhat 1, 2, 3,
Ban to chiic thi
tiêng Nhât Nat-Test
Chtrng chi NAT TEST cap do
Nhat
Ban
tai
4
(Senmon Kyouiku
Publishing Co.Ltd)
.

4

Ting Han 1,2, 3,4,
Chüng chi näng krc Tina Han
Viçn ngon ngu Han
TOPIK cp d
.

Han

-

5

Thy Ban
Nha

Chirng chi nang hrc tiêng Tây
Vien Cervantes
Ban nha D.E.L.E trinh do B!
Cháng chi nang lirc Han
..

.

Ting Tây Ban nha
1, 2, 3, 4,

-

nguHSKcApdô3
6

Trung
-

Chi.mg chi nang lire Hoa

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

ng& TOCFL cAp d 3
b)

Dã hoàn thãnh chtrang trinh hçc các ngôn ngU Nga, Pháp, Trung Quc, Drc,

Nht t?i các trumg dai h9c khác vOi khi hrcmg lan hcrn hoc b.ng khôi h.rcrng chi.rang
trinh ngoi ng hai tai Trumg, Co dirn dat ti~ 5,0 (theo thang diem 10) tr& len; con trong
thai han hai näm k tr ngày h9c.
c)

Dâ t& nghiêp trinh d tr di h9c trâ len các ngành ngôn ngU Nga, Pháp,

Trung Qu6c, DCrc, Nh.t.
4.

Dja dim

a)

Dia dim: Sinh viên np bàn sao các chrng chi ngoai ngt, bang diem t?i PhOng

Quàn 1 dào to.

-

Thai gian nhn dcm xét min ngoai ngQ không chuyên

8
b)

Thii gian: Theo k hoch xét min, giâni mon h9c kern theo K hoch dâo

to do TruOng ban hãnh vào dAu rni nm hQc.

