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THÔNG BÁO 

Về xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng các cấp độ đối với 

sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

 

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-SIU ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về việc ban hành “Quy định xét miễn và công nhận các 

học phần Tiếng Anh kỹ năng đối với sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”; 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên các khóa đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn và công nhận 

điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng như sau:  

I. Đối tượng xét miễn và công nhận học phần Tiếng Anh kỹ năng

1. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: 

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 6.0 - 7.0 hoặc TOEFL iBT điểm 

từ 60 - 101 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1 và 2.  

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 

điểm từ 102 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1, 2, 3 và 4.  

2. Đối với sinh viên các ngành khác: 

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 

điểm từ 60 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1, 2, 3, 4, 5 và 6.  

- Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT tham gia bài 

thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo định dạng đề thi TOEIC và kỹ năng Speaking do 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Sinh viên đạt điểm từ 450 trở lên bài thi theo định 

dạng TOEIC và kỹ năng Speaking đạt từ 160 điểm trở lên sẽ được miễn học phần Tiếng Anh 

kỹ năng 1.  

3. Sinh viên được xét miễn các học phần Tiếng Anh kỹ năng sẽ được tính 10 điểm cho từng 

học phần.  

 Sinh viên được miễn 6 học phần Tiếng Anh kỹ năng được chọn học 4 học phần Ngoại 

ngữ 2. 

 

 



  

II. Thời hạn và phương thức nộp hồ sơ xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng 

Anh kỹ năng 

1. Thời hạn: 

- Xét cho học kỳ I năm học 2020-2021: nộp hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần, từ 

ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2020. 

- Xét cho học kỳ II năm học 2020-2021: nộp hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần, từ 

ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2021. 

2. Phương thức: 

- Sinh viên nộp về Phòng Đào tạo đơn xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ 

năng và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (do sinh viên đăng ký trực tiếp với đơn vị tổ chức thi gửi 

trực tiếp về Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn).  

Sinh viên có nhu cầu xét miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh kỹ năng thực 

hiện đúng nội dung và thời gian quy định trên. Sinh viên cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 

trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc Khoa Ngoại ngữ để được hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Các Khoa, Phòng; 

- Thông báo cho SV; 

- Lưu: VT, P.ĐT, P.KT&ĐBCL, K.NN. 
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