BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1015 /ĐHCT-ĐT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 5 năm 2020

V/v học phần Thi đánh giá năng lực tiếng Anh
(FL100H) dành cho chương trình tiên tiến và
chương trình chất lượng cao

Kính gửi:
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Cố vấn học tập và sinh viên
chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao.
Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng
chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường
đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015”;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao
trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-ĐHCT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao
trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ;
Căn cứ yêu cầu về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên đang theo học
các chương trình đào tạo tiên tiến ( CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC);
Căn cứ nội dung kết luận của Ban Giám hiệu trong cuộc họp ngày 14 tháng 01
năm 2020 về việc giảng dạy Anh văn tăng cường và giải pháp hỗ trợ sinh viên CTTT và
CTCLC đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi tốt nghiệp, Trường thông báo:
1. Trường triển khai đánh giá năng lực tiếng Anh công nhận chuẩn đầu ra ngoại
ngữ cho sinh viên CTTT và CTCLC bắt đầu từ học kỳ 3, năm học 2019 – 2020.
2. Sinh viên CTTT và CTCLC không phân biệt khóa học, lập kế hoạch học tập và
đăng ký học phần Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (mã số: FL100H; khối lượng học
tập: 2 tín chỉ) để được ôn tập và dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh (cùng với thời gian
đăng ký học phần của học kỳ). Số tín chỉ của học phần FL100H không tính trong khối
lượng tín chỉ hạn chế tối đa được phép đăng ký của học kỳ. Sinh viên tham khảo Đề
cương chi tiết học phần FL100H tại địa chỉ website sau:
https://htql.ctu.edu.vn/htql/file/TATC_FL100H_Decuongchitiethocphan.pdf
3. Sinh viên được miễn học phí lần đầu đăng ký học phần FL100H. Sinh viên đăng
ký học phần FL100H những lần tiếp theo (nếu có) phải đóng học phí 2 tín chỉ (học phí
mức 1 tại thời điểm đăng ký).
4. Việc xóa lớp học phần FL100H được thực hiện theo quy định.
5. Đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuân thủ theo Phụ lục về Định dạng đề thi
đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11
tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0
đến 10, làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng, làm tròn đến 0,5 điểm,
được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Anh. Căn cứ kết quả đạt được, sinh
viên được Trường Đại học Cần Thơ công nhận năng lực tiếng Anh theo bảng sau đây:
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7. Học phần FL100H được sử dụng để xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh
cho sinh viên CTTT và CTCLC nếu sinh viên đạt được kết quả học phần này từ 6,0 điểm
trở lên theo thang điểm 10 (bậc 4 trở lên). Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh tương
đương hoặc cao hơn bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
không cần phải đăng ký học phần FL100H.
Ban Giám hiệu đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, Cố vấn học tập và sinh viên CTTT
và CTCLC quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Khoa Ngoại ngữ;
- Phòng Tài chính;
- Lưu: VT, PĐT.
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