BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Số: 390 /QĐ-ĐHKTKTCN

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định về việc miễn học, miễn thi và tính điểm cho các học phần Anh văn
trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
- Căn cứ hệ thống chương trình đào tạo các hệ, ngành, trình độ đào tạo hiện đang triển
khai, áp dụng tại Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
- Theo đề nghị của các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc trung tâm Khảo thí
và Trưởng khoa Ngoại ngữ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc miễn học, miễn thi
và tính điểm cho các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo trình độ đại
học, cao đẳng hệ chính quy” tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định trước đây
về việc miễn giảm học các học phần ngoại ngữ.
Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan, giảng viên và sinh viên trong
toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong toàn trường
- Lưu VT-ĐT

KT.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Trần Hoàng Long
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QUY ĐỊNH
Về việc miễn học, miễn thi và tính điểm cho các học phần Anh văn
trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 390 /QĐ-ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 08 năm 2015
của Hiệu trưởngTrường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định điều kiện và quy trình làm thủ tục miễn học, miễn thi và tính
điểm cho các học phần Anh văn, đối với sinh viên trình độ đại học, cao đẳng hệ chính
quy, học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Điều 2. Điều kiện miễn học, miễn thi học phần Anh văn
1. Sinh viên có bằng Cử nhân Tiếng Anh hệ chính quy được xem xét miễn học,
miễn thi và có điểm chuyển đổi là 10 với tất cả các học phần Anh văn.
2. Sinh viên có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực được xem
xét miễn học, miễn thi và có điểm chuyển đổi là 10. Quy định cụ thể như sau:
a) Bảng quy đổi điểm theo chứng chỉ quốc tế được xét miễn học, miễn thi:
Chứng chỉ Chứng chỉ
Chứng chỉ Chứng chỉ
TOEFL ITP
TOEIC (1)
TOEFL
IELTS (4) Cambridge
(3)
(Top
(Top score: iBT(2) (Top
(Top score: English (5)
score: 677)
990)
score: 120)
9.0)
(Pass)

STT

Học phần

1

Anh văn 2

350

35

410

3.5

A2

2

Anh văn 3

400

45

440

4.0

A2

3

Anh văn 4

450

57

450

4.5

B1

500

67

475

5.0

B1

550

77

500

5.0

B1

600

87

527

5.5

B2

650

95

537

6.0

B2

4
5
6
7

Anh văn 5
(Anh văn
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Ghi chú:
(1)

TOEIC: Test of English for International Communication

(2)

TOEFL iBT: Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test

(3)

TOEFL ITP: Test of English as a Foreign Language, Institutional Testing Program

(4)

IELTS: International English Language Testing System

(5)

Cambridge English: Cambridge ESOL Exams, General English Exams

b) Sinh viên được công nhận miễn học, miễn thi sẽ không phải đóng học phí các học
phần Anh văn tương ứng.
Điều 3. Quy trình thủ tục xin miễn học, miễn thi
1. Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn thi thực hiện các thủ tục sau:
a) Nộp đơn theo mẫu (trong phụ lục) kèm theo bản foto chứng chỉ Tiếng Anh cho
bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính;
b) Thời điểm nộp đơn phải trong khoảng thời gian trước 02 tuần và sau 01 tuần tính
từ thời điểm bắt đầu học kỳ mới; Riêng đối với học kỳ I năm học 2015-2016, thời điểm
nộp đơn phải trước ngày 20/09/2015.
c) Đăng ký học tập học phần Anh văn như các học phần khác trong học kỳ.
2. Sau thời gian trên, bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính gửi cho Khoa Ngoại
ngữ kiểm tra, xác nhận và tổng hợp danh sách sinh viên được công nhận việc miễn học,
miễn thi, trình Hiệu trưởng duyệt.
3. Trung tâm khảo thí có trách nhiệm nhập điểm học phần Anh văn cho sinh viên
theo danh sách đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
4. Phòng đào tạo có trách nhiệm chuyển mức học phí của học phần Anh văn cho các
sinh viên theo danh sách đã được Hiệu trưởng phê duyệt xuống mức 0 đồng/tín chỉ.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các Phòng, Trung tâm, Khoa và Cố vấn học tập các lớp phổ biến rộng rãi quy
định này đến sinh viên.
2. Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Khảo thí, Khoa Ngoại ngữ
phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quy định này.
3. Sinh viên kê khai các thông tin không đúng hoặc làm giả các loại giấy tờ thì tùy
theo mức độ nặng nhẹ, sẽ bị đình chỉ 1 năm; buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định pháp luật.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh cho
Ban Giám hiệu để giải quyết.
KT.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Trần Hoàng Long
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐƯỢC MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN ANH VĂN
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường Đại học KT - KT Công nghiệp
- Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí, Khoa Ngoại ngữ

Tên em là:

........................................................ Mã SV:

................................

Ngày sinh:

........................................................ Lớp:

................................

Học phần xin miễn: ........................................................ Số tín chỉ: ................................
Học phần Anh văn đã được miễn trong học kỳ trước: ........................................................
Căn cứ quy định kèm theo quyết định số: 390 /QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng
nhà trường, em nhận thấy mình đủ điều kiện để được xét miễn học, miễn thi học phần
anh văn trên.
Hồ sơ gửi kèm bao gồm:
STT

Tên văn bằng,
chứng chỉ

Năm cấp

Nơi cấp

Xếp loại /
Kết quả

Ghi chú

1
2
Em xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai sẽ chịu hình
thức kỷ luật trước Nhà trường.
Em xin trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của người nhận đơn

......................., ngày …… tháng ….. năm ……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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