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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG            Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 
         Số:  1241/QĐ-ĐHNT                          Khánh Hoà, ngày  27  tháng   9  năm 2012 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

              Về việc ban hành Quy định đào tạo Tiếng Anh  
           theo chuẩn TOEIC cho học sinh, sinh viên hệ chính quy 

 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

 
Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học 
Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2009 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Nha Trang ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thông tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho học sinh, 
sinh viên hệ chính quy (trừ HSSV ngành Ngôn ngữ Anh)  tại Trường Đại học Nha Trang. 
 

Điều 2. Quyết định này thay cho Quyết định số 822/ĐT-ĐHNT ngày 11/9/2008 
v/v Ban hành quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy; 
Thông báo số 582/TB-ĐHNT ngày 13/10/2010 v/v thực hiện Quy định đào tạo Tiếng 
Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV; Thông báo số 386 TB/ĐHNT ngày 20/7/2011 về 
điều kiện học ngoại ngữ để được công nhận tốt nghiệp ĐH, CĐ và TCCN từ năm học 
2011 – 2012; Thông báo số 476/TB-ĐHNT ngày 11/9/2012 v/v kiểm tra năng lực Tiếng 
Anh đầu vào và tổ chức học Tiếng Anh cho HSSV khoá 54 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng, khoa, Giám đốc viện, trung tâm có liên quan 
và học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận 
- Thông báo đến HSSV; 
- Như Điều 3; 
- Lưu VT, ĐT.                         

 
   
 
 

    Vũ Văn Xứng (đã ký) 
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QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH  
THEO CHUẨN TOEIC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1241/QĐ-ĐHNT ngày 27 tháng 9 năm 2012) 
 

Điều 1. Quy định chung 
1. Học sinh, sinh viên (HSSV) các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) đăng ký học học phần ngoại 
ngữ trong chương trình đào tạo là Tiếng Anh, khi được xét và công nhận tốt nghiệp phải đạt 
điểm tối thiểu Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC hoặc chuẩn tương đương hoặc chuẩn mô phỏng 
TOEIC được quy định cho từng trình độ đào tạo (ngoài những điều kiện khác được quy định 
trong Quy chế đào tạo hiện hành). Cụ thể như sau: 
 

Chứng chỉ  

Trình độ đào tạo TOEIC TOEFL(PBT) TOEFL(iBT) IELTS 

Đại học 
Cao đẳng 

350 420 40 3.0 

Trung cấp 250 375 25 2.0 

  
2. HSSV học ngoại ngữ khác, không thuộc đối tượng áp dụng Quy định này. 

 

3. Điểm ngoại ngữ không tham gia vào xét khen thưởng, học bổng, buộc thôi học 
trong từng học kỳ, năm học, mà chỉ tham gia vào tính điểm trung bình chung tích lũy 
toàn khoá học.  

4 .Cách quy đổi từ điểm chuẩn TOEIC hoặc chuẩn tương đương sang thang điểm 
10 cho mỗi học phần Tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo như sau: 

 
Chứng chỉ Trình độ 

và điểm 
quy đổi TOEIC TOEFL(PBT) TOEFL(iBT) IELTS 
Đại học 

Cao đẳng 
350 400 450 500 420 433 473 483 40 42 50 55 3.0 3.5 4.0 4.5 

TCCN 250 300 350 400 375 408 420 433 25 35 40 42 2.0 2.5 3.0 3.5 

Điểm quy 
đổi 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 

  
Ghi chú: vẫn áp dụng điểm tối thiểu Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC đối với: 
- Khoá 50, 51, 52: đại học 300đ, cao đẳng 250đ, trung cấp chuyên nghiệp 200đ.  
- Khoá 53 cao đẳng 300đ, trung cấp chuyên nghiệp 230đ. 
 
Điều 2. Kiểm tra năng lực sử dụng Tiếng Anh đầu  vào  theo chuẩn TOEIC 

cho H SSV trúng tuyển đại  học ,  cao đẳng  và  trung cấp  chuyên nghiệp  
 

1. Đầu khoá học Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào 
theo chuẩn TOEIC cho HSSV trúng tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 
vào các ngành đào tạo (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) của Trường. Kết quả kiểm tra được 
xử lý như sau: 
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a. Đạt dưới 150đ đối với đại học và cao đẳng (ĐH&CĐ), dưới 130đ đối với 
trung cấp chuyên nghiệp (TC) phải đăng ký để học cả hai học phần Tiếng Anh 1 
(TA1) và Tiếng Anh 2  (TA2). 

b. Đạt từ 150đ đến dưới 200đ đối với ĐH&CĐ, đạt từ 130đ đến dưới 150đ đối 
với TC: được miễn học TA1 và phải đăng ký tại Phòng Đào tạo để học TA2. 

c. Đạt từ 200đ đến dưới 350đ đối với ĐH&CĐ, đạt từ 150đ đến dưới 200đ đối 
với TC: được miễn học TA1 và TA2. Những sinh viên này phải tự học và đăng ký 
tham dự kỳ thi tại Trung tâm ngoại ngữ của Trường tổ chức định kỳ 2 tháng/lần để 
nhận Chứng chỉ TOEIC mô phỏng 350đ đối với ĐH&CĐ, 250đ đối với TC hoặc đăng 
ký tham dự thi TOEIC quốc tế do Nhà trường phối hợp với IIG Việt Nam đại diện 
chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, tổ chức thi định 
kỳ 2 tháng/lần để nhận Chứng chỉ TOEIC quốc tế (xem thông tin TOEIC quốc tế trên 
Website của Trường). 
 d. Đạt từ 350đ trở lên đối với ĐH&CĐ và từ 250đ trở lên đối với TC thì được 
công nhận đã tích luỹ được các học phần Tiếng Anh, đủ điều kiện công nhận tốt 
nghiệp. Nếu muốn nhận Chứng chỉ TOEIC quốc tế thì đăng ký dự thi do IIG Việt Nam 
phối hợp với Trường tổ chức. 
 

2. Chứng chỉ đạt điểm chuẩn tối thiểu trình độ sử dụng Tiếng Anh được quy định 
tại mục 1, Điều 1 của Quy định này có hiệu lực trong thời gian 4 năm kể từ ngày thi, để 
tham gia xét điều kiện tốt nghiệp. Quá thời hạn quy định trên, HSSV phải tham dự 
thi lại để lấy chứng chỉ mới. 
 

Điều 3. Tổ chức đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 
 

1. HSSV thuộc diện phải đăng ký học TA1, khi học xong Giảng viên và Bộ môn 
tổ chức thi kết thúc học phần theo chuẩn TOEIC mô phỏng. Nội dung đề thi và điểm thi 
học phần chỉ được sử dụng để xét cho đăng ký học TA2. 

2. HSSV thuộc diện phải đăng ký học TA2, khi học xong, Phòng Đào tạo tổ chức 
thi kết thúc học phần theo chuẩn TOEIC mô phỏng. Nội dung đề thi và điểm thi học 
phần được sử dụng để: 

a. Xét công nhận tốt nghiệp nếu thoả mãn mục 1, Điều 1 của Quy định này. 
b. Trường hợp điểm thi học phần không đạt điểm chuẩn tối thiểu theo Quy định 

để được xét công nhận tốt nghiệp, HSSV sẽ đăng ký tham dự thi TOEIC mô phỏng tại 
Trung tâm Ngoại ngữ của Trường hoặc đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn TOEIC quốc tế 
được định kỳ tổ chức tại Trường. 

3. Tài liệu học tập các học phần Tiếng Anh 1&2 được biên soạn theo chuẩn 
TOEIC, đáp ứng yêu cầu học và thi theo chuẩn TOEIC quốc tế cho HSSV đào tạo ở 
trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Tài liệu mua tại Thư viện)./. 
 

      HIỆU TRƯỞNG (đã ký) 
 
 
 
 
         


