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THÔNG BAO 

V vic quy djnh chuân trInh d ting Anh &Iu ra 
cüa cäc chtrnng trmnh Sau di hyc 

Trixng Di hçc Quc t thông báo v vic chun trInh d ting Anh d xét dt chun 
trinh d ting Anh cho các chuong trInh sau di h9c tti trung Dti h9c Quc t nhu sau: 

1. TrInh do Thc si 

a) Vn bang: duçic sir dng d cong nh.n d.t chun trInh d ting A.nh di vOi tht cã các 

khOa: 
CO b.ng t6t nghip di h9c ho.c sau di h9c tai  nuOc ngoài ma ngôn ng' dung trong 

dào to là ting Anh, thrçc co' quan cO thm quyn cong nhn van b.ng theo quy djnh 

hin hành; hoc 

- CO bang cir nhân chuyên ngành ting Anh. 

b) Chirng chi ngoti ngtr: duçic si:r diing d cOng nhn dt chun trinh d ting Anh 

- D6i vi các khóa tuyn tt'r näm 2015 tth v trithc: 

STT 
Chuo.ng trInh giàng dy 

bang ting Anh 
Chucing trinh giàng dy 

bang ting Vit 
IELTS 6.0 IELTS ? 5.0 

2. TOEFLiBT?:61 TOEFLiBT45 

TOEFL ITP? 500 TOEFL ITP? 450 

4 VNU-EPT ~ 276. VNU-EPT? 226 

Các chi'ng chi nay phái con trong thai hgn 2 nãm tInh tir ngOy cqTp  dê'n ngày dàng k5 
xét cong nhn dt chudn trinh dç tiê'ng Anh. 

- DM vài các khOa tuyn tr näm 2016 tr& di: 

STT 
Chuong trInh giâng dy bang 

tiêng Anh 
Chuang trinh giàng dy bang ting Vit 

TELTS 6.0 JELTS ? 4.5 

2. TOEFLiBT61 TOEFLiBT45 

3 VNU-EPT 276. VNU-EPT ? 201 

4. 

Chrng chi, chrng nhn ting Anh trong 

kST dánh giá nang lirc tiêng Anh tuo.ng 

duçing khung näng hxc ngoi ngQ' 6 bc 



KT.HIEU TRU'O'NG 

1U TRUNG 

2 

dung cho Vit Nam, do Tnrông Dai hçc 
Khoa hQc Ti,r nhiên và Trisng Dai h9c 
Khoa hçc Xã hi và Nhân van t chirc, sir 

diing trong dào tao  trInh d thac si ti Dai 
h9c Quc gia thành ph H ChI Minh. 

Các chi'cng chi nay phái con trong thOi hQn 2 näm tInh tIc ngày câ'p dIn ngày dãng kj 
xét cong nhn dQt chuá'n trInh dç5 tié'ng Anh. 

2. TrInh do Tin si 
a) Van b.ng: duçc sfr diing d cong nhn dat chun trinh d tMng Anh di vái tht cã 
các khOa: 
CO bang t& nghip dai  hçc hoc sau dai  hçc  tai niic ngoài ma ngôn ngü dung trong 
dào tao  là ting Anh, thrc Co quan có thm quyn cong nhan van b&ng theo quy djnh 
hiên hành; hoäc 

CO bang ci.'r nhân chuyên nganh ting Anh. 
b) Chirng chi ngoai ngti: ducc sr diing d cong nhn dat  chun trinh d tiEng Anh 

D6i vài các khóa tuyn sinh nàm 2015 tth v tnrcc: 

     

     

JELTS ? 6.5 

    

TOEFL iBT? 79 TOEFL ITP? 550 

 

VNU-EPT? 301 

     

     

     

     

- Di vOi các khOa tuyn sinh närn 2016 & 2017: 

   

IELTS 6.5 TOEFL iBT 79 VNU-EPT 301 

   

- Di vth các khOa tuyn sinh t1r närn 2018: 

JELTS? 6.5 TOEFL iBT ~ 79 

  

Hang närn Nhà trung s t chirc 02 dçit xét cong nhn dat  chun trinh d ting Anh 
dau ra di vi tht ca cac hçc viên cao h9c và nghiên cru sinh dang theo hçc chuong trinh 
sau dai  h9c cüa Nhà truOng. 

Trung Dai  hQc Quc t thông báo cMn tht cã hQc viên cao h9c và nghien ciru sinh 
chrcic bit và thuc hiên./. 

No'inhân: / 
13G1-1 (dé bt); 
lKhoa: QTKD, CNSH, ETVT, CNTT; 
KTYS, KT&QLCN; 
Trung tarn: DTQLC; 

Lu'u: VT, DTSDH. 
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