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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học
đối với sinh viên hệ chính quy
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành
lập Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về
việc “Thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên”;
Căn cứ Công văn số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22/12/2014 về việc quy định chuẩn năng
lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN;
Căn cứ Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ,
giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh giai đoạn 20132015 và 2015-2020;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng Khoa học Đào tạo và Nhà trường ngày 16 tháng 10 năm
2015 về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
(Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với
Quyết định này nay bãi bỏ.
Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, ban chủ nhiệm các khoa, trưởng các đơn vị có liên
quan, sinh viên hệ chính quy các khóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Như điều 3;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

PGS.TS Đặng Văn Minh

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC
ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Quyết định số: 966 /QĐ-ĐHK&QTKD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

1. Chuẩn đầu ra Tin học:
Chứng chỉ Quốc tế: IC3, MOS
2. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:
+ Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2009 đến 2013 ( các khóa 6, 7, 8, 9,10)
Tiếng Anh TOEIC 400 (A2) hoặc tương đương.
+ Đối với đối tượng sinh viên đào tạo theo địa chỉ tuyển sinh từ năm 2010 đến
2011 (Khóa 7, 8) Tiếng Anh TOEIC 350 (A1) hoặc tương đương.
3. Chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận:
+ Các chứng chỉ quốc tế và chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của
Việt Nam do Đại học Thái Nguyên tổ chức và quy định.
+ Từ khóa tuyển sinh năm 2014 (Khóa 11) áp dụng chuẩn ngoại ngữ B1 (tương
đương 450 điểm TOEIC) khi tốt nghiệp theo lộ trình của Đại học Thái Nguyên.
4. Ngoại ngữ đạt chuẩn:
Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2012 trở đi (Khóa 9), Sinh viên học ngoại
ngữ nào thì phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đó. Riêng những sinh viên đã có
chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác trước ngày 31/12/2015 vẫn được Nhà trường
chấp nhận xét tốt nghiệp theo quy định đã ban hành trước đây.

