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 Tiếng Anh không chuyên  
 

Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc 
 

Nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học tiếng Anh cho sinh viên các 
ngành đào tạo không chuyên tiếng Anh của Trường, Trường thông báo đến lãnh 
đạo các đơn vị một số vấn đề sau liên quan đến việc dạy học tiếng Anh không 
chuyên cho sinh viên: 

1. Chương trình đào tạo 
Chương trình tiếng Anh cho các ngành đào tạo không chuyên tiếng Anh gồm 

03 học phần: tiếng Anh 1 (30 tiết - 02 tín chỉ), tiếng Anh 2 (30 tiết - 02 tín chỉ) và 
tiếng Anh 3 (45 tiết - 03 tín chỉ).  

2. Điều kiện học tập 
- Tiếng Anh 1: đòi hỏi học phần học trước là chương trình tiếng Anh ở phổ 

thông (tương đương trình độ A). 
- Tiếng Anh 2: đòi hỏi học phần học trước là tiếng Anh 1. 
- Tiếng Anh 3: đòi hỏi học phần học trước là tiếng Anh 2. 
3. Tổ chức dạy học 
- Các nhóm/ lớp học phần tiếng Anh không chuyên (tiếng Anh 1, 2, 3) đều 

được Trường mở thường xuyên trong cả 03 học kì của mỗi năm học. 
- Sinh viên chưa đủ trình độ để học học phần tiếng Anh 1 phải tự bổ túc kiến 

thức, đạt trình độ cần thiết trước khi đăng kí học học phần tiếng Anh 1. 
- Sinh viên có các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh: chứng chỉ B, TOEIC hoặc 

các chứng chỉ, văn bằng tương đương trở lên được miễn học, miễn thi học phần 
tiếng Anh 1 nhưng vẫn phải học và thi các học phần tiếng Anh 2, tiếng Anh 3. 

- Khi đánh giá kết quả học tập của sinh viên, điểm của học phần tiếng Anh 1 
đối với những sinh viên được miễn học miễn thi học phần này được lấy là 08 điểm 
(thang điểm 10) để tính điểm trung bình chung. 

- Sinh viên đủ điều kiện miễn học miễn thi học phần tiếng Anh 1 làm đơn đề 
nghị, nộp đơn và bản photocopy văn bằng, chứng chỉ (mang theo bản chính để đối 
chiếu) cho Phòng Đào tạo (tại phòng HB107). Trường sẽ xem xét, duyệt và công bố 
danh sách sinh viên được miễn học miễn thi học phần tiếng Anh 1 vào đầu các  
tháng 01, tháng 06 và tháng 08 hàng năm. 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- HT, các PHT; 
- Như trên (các khoa phổ biến cho SV); 
- Lưu Đào tạo, HC-TH. 
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