
          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

    Số:        15 /QĐ-ĐT                                        Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2014  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh 

cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

 Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04-04-1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học 

Đà Nẵng; 

 Căn cứ Quyết định số 05/TCCB ngày 06-01-1996 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về 

cơ cấu tổ chức trường Đại học Sư phạm; 

 Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục Đào tạo; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT ngày 29/01/2008 của Giám đốc Đại học Đà 

Nẵng ban hành Quy định về việc thực hiện Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT; được sửa đổi, bổ 

sung theo công văn số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18/04/2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng; 

 Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2008-2020”; 

 Căn cứ kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16-08-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 của Chính phủ;  

 Căn cứ công văn số 7916/ĐHĐN ngày 16-11-2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về 

việc triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 của Chính phủ;  

 Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm tại cuộc giao ban,  bàn về 

công tác đào tạo ngày 04-11-2013; 

 Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay ban hành Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào 

tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: 

 “Đối với những sinh viên theo học ngoại ngữ Tiếng Anh, để được công nhận tốt 

nghiệp sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình 

độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – 

CEFR)”. 

 Điều 2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh được áp dụng từ khóa tuyển sinh 2013 trở về sau. 

Không bắt buộc phải thực hiện đối với những sinh viên khuyết tật được ưu tiên tuyển thẳng, 

sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu vùng xa, sinh viên cử tuyển. 

 Việc thực hiện Chuẩn đầu ra tiếng Anh căn cứ theo văn bản hướng dẫn kèm theo 

Quyết định này. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, 

Trưởng phòng Công tác sinh viên, Tổ trưởng Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng GD & 

XDDA, Tổ trưởng Tổ Tài vụ, Trưởng các Khoa và Trưởng các Bộ môn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Nơi nhận:           KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban ĐT- ĐHĐN (để báo cáo)                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3 (để thực hiện) 

- Lưu HC-TH, ĐT.                       

        PGS.TS. LÊ QUANG SƠN 

           (đã ký) 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH  
ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

(Ban hành lần thứ nhất  kèm theo Quyết định số 15/QĐ-ĐT ngày 08-01-2014 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

 Quy định này áp dụng đối với tất cả sinh viên học tiếng Anh thuộc các ngành không 

chuyên ngữ tại trường Đại học Sư phạm, hệ chính quy, kể từ khóa tuyển sinh 2013 trở về sau 

(trừ những sinh viên đăng ký học tiếng Trung). Không bắt buộc phải thực hiện đối với những 

sinh viên khuyết tật được ưu tiên tuyển thẳng, sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu 

vùng xa, sinh viên cử tuyển. 

 

Điều 2. Lộ trình đào tạo tiếng Anh đạt Chuẩn đầu ra  

 Để đạt được trình độ tiếng Anh theo quy định ở Chuẩn đầu ra tiếng Anh, việc đào tạo 

cho sinh viên tiến hành theo lộ trình sau: 

 - Đầu khóa học, tổ chức kiểm tra đầu vào (trình độ A1) cho sinh viên trúng tuyển vào 

học hệ chính quy tại trường ĐHSP (tổ chức thành nhiều đợt tương ứng với số sinh viên trúng 

tuyển các đợt 1, 2 3). 

 - Sau khi có kết quả kiểm tra: 

    + Những sinh viên đạt yêu cầu được xếp vào học Chương trình tiếng Anh căn bản 

(trình độ A2) gồm 7 tín chỉ, chia thành 2 học phần: Tiếng Anh 1 (4 tín chỉ) xếp ở học kỳ 1 và 

Tiếng Anh 2 (3 tín chỉ)  xếp ở học kỳ 2. 

    + Những sinh viên chưa đạt yêu cầu phải theo học Chương trình tiếng Anh dự bị (75 

tiết) và dự thi lại kỳ kiểm tra đầu vào được tổ chức cuối mỗi học kỳ cho đến khi đạt yêu cầu. 

    + Việc miễn giảm học các học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 theo quy định hiện 

hành của Đại học Đà Nẵng.  

 - Sau khi hoàn thành Chương trình Tiếng Anh cơ bản (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 

trong Khung Chương trình đào tạo của các ngành), sinh viên phải tiếp tục học tập để đạt trình 

độ B1. Chương trình tiếng Anh trình độ B1 được chia thành 2 cấp: B1.1 (100 tiết) và B1.2 

(100 tiết). 

 - Kỳ kiểm tra đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh (trình độ B1) được tổ chức vào học kỳ 7 và 

học kỳ 8 hàng năm. Sinh viên đạt yêu cầu của kỳ thi sẽ được cấp Chứng chỉ Tiếng Anh trình 

độ B1 và được xét công nhận tốt nghiệp. Những sinh viên đạt trình độ Chứng chỉ Tiếng Anh 

tiêu chuẩn quốc tế sẽ được xét miễn kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định hiện 

hành. Những sinh viên mặc dù đã hoàn thành Chương trình đào tạo (135 tín chỉ) nhưng chưa 

đạt Chuẩn đầu ra tiếng Anh sẽ không được công nhận tốt nghiệp.  

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 - Việc kiểm tra đầu vào Tiếng Anh (trình độ A1) vào đầu khóa học và cuối mỗi học kỳ  

cũng như việc kiểm tra Chuẩn đầu ra Tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức theo 

lịch cụ thể của Trường Đại học Sư phạm.   

- Việc học Chương trình tiếng Anh dự bị do sinh viên tự sắp xếp. Có thể theo học tại 

các lớp do Trường Đại học Sư phạm phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức. 

- Việc học Chương trình tiếng Anh trình độ B1.1 và trình độ B1.2 do Trung tâm Ngoại 

ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, chi nhánh Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức 

thực hiện.   

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 
               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 



 2 

 

 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

 - Lệ phí kiểm tra tiếng Anh đầu vào và Chuẩn đầu ra tiếng Anh:  

Tất cả sinh viên dự thi đều phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà trường, 

căn cứ theo mức quy định chung toàn Đại học Đà Nẵng. 

 - Học phí của Chương trình Tiếng Anh cơ bản (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2) trong 

Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành: 

  + Sinh viên khối sư phạm và sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí được 

miễn giảm học phí khi học lần 1 và phải đóng học phí đối với những lần học lại. 

  + Sinh viên khối cử nhân không thuộc diện miễn giảm phải đóng toàn bộ học 

phí trong các lần học. 

 - Học phí của Chương trình Tiếng Anh dự bị và Chương trình Tiếng Anh B1 do sinh 

viên tự chi trả (tất cả sinh viên khối cử nhân cũng như sinh viên khối sư phạm).   

        

         KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS. LÊ QUANG SƠN 

           (đã ký) 

 

 

 

 

 

 

            

    


