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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

Số:            /TB-ĐHBK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày         tháng 12 năm 2018 

THÔNG BÁO  
V/v thực hiện Quy định về yêu cầu năng lực Tiếng Anh  

đối với sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa tuyển năm 2018  
 

Ngày 12/12/2018, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức 

cuộc họp xem xét tình hình học Tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng 

cao khóa tuyển năm 2018. Đối chiếu với các Quy định hiện hành, Nhà trường 

thông báo đến sinh viên chương trình chất lượng cao khóa tuyển năm 2018 như 

sau: 

1. Yêu cầu về trình độ tiếng Anh sau mỗi năm học và khi tốt nghiệp: được thực 

hiện theo Quy định về yêu cầu năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ 

chính quy Chương trình chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 

421/QĐ-ĐHBK ngày 31/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – 

Đại học Đà Nẵng. 

2. Trong thời gian khóa học của chương trình đào tạo chất lượng cao (từ tháng 

9/2018 đến tháng 9/2022), sinh viên được Nhà trường hỗ trợ lệ phí 01 lần thi 

TOEIC quốc tế, nếu sinh viên dự thi ở kỳ thi do Trường phối hợp với Công ty 

IIG Việt Nam tổ chức. Cụ thể như sau: 

2.1. Những sinh viên tham dự lớp học Tiếng Anh do Trường phối hợp với 

Trung tâm Anh ngữ Academy (AEC) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 

2018-2019 và có điểm kiểm tra “End Level 5” và 2 trong số 4 lần kiểm tra 

“End Level 1” đến “End Level 4” đạt từ 600 điểm trở lên thì được đăng ký 

dự thi TOEIC quốc tế Đợt 1 vào ngày 22/01/2019. 

2.2. Những sinh viên không thuộc diện nêu ở Mục 2.1: Trường khuyến khích 

sinh viên tự nguyện đăng ký tiếp tục học Tiếng Anh do Trường phối hợp 

với Trung tâm AEC trong các học kỳ tiếp theo. Học phí do sinh viên tự chi 

trả theo mức học phí ưu đãi của Trung tâm AEC. Nếu sinh viên có ít nhất 2 

lần đạt từ 600 điểm trở lên trong các kỳ thi nội bộ của Trung tâm AEC (với 

các hỗ trợ được nêu trong Mục 3) thì sinh viên được đăng ký thi TOEIC 

quốc tế do Trường phối hợp với Công ty IIG Việt Nam tổ chức. Các đợt thi 

TOEIC quốc tế tiếp theo sẽ được thông báo sau. 

3. Về việc hỗ trợ ở kỳ thi nội bộ tại Trung tâm AEC:  
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3.1. Trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, Trung tâm AEC sẽ tổ chức 02 đợt thi 

nội bộ trong vào ngày 15/3/2019 và 15/4/2019 dành cho những sinh viên 

có điểm kiểm tra “End level 5” từ 500 điểm trở lên.  

3.2. Lịch thi nội bộ trong các học kỳ tiếp theo sẽ được thông báo sau. Sinh viên 

theo dõi trên website của Trung tâm AEC. 

3.3. Mỗi sinh viên được dự thi nội bộ miễn phí 01 lần. Lệ phí thi nội bộ là 

50.000 đồng/SV/lần thi. 

4. Những sinh viên có điểm thi TOEIC quốc tế đạt 600 điểm (hoặc các kết quả thi 

chuẩn ngoại ngữ quốc tế tương đương) trở lên được Trường công nhận đạt 

chuẩn ngoại ngữ đầu ra. 

Để đăng ký thi TOEIC quốc tế hoặc cần giải đáp thắc mắc, sinh viên liên hệ 

trực tiếp cô Nguyễn Thị Diệu Hằng (Phó Trưởng phòng Đào tạo) tại phòng A123 

hoặc gửi email đến địa chỉ: ntdhang@dut.udn.vn 

Nhà trường thông báo để sinh viên thuộc các chương trình chất lượng cao 

khóa tuyển sinh năm 2018 biết và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện để không 

bị gián đoạn học tập./. 

Nơi nhận:  

- Sinh viên CLC 2018; 

- Ban Giám hiệu (để b/cáo); 

- Các Khoa có chương trình CLC 2018;  

- Trung tâm Anh ngữ AEC; 

- Lưu: Phòng ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải 
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