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THÔNG BÁO
Về việc thi phân loại TOEIC, tích lũy điểm các học phần Ngoại ngữ và công
nhận đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Áp dụng Chuẩn đầu ra Cử nhân luật bậc đại học ban hành kèm theo Quyết
định số 1701/QĐ-ĐHLHN ngày 17/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học
Luật Hà Nội, Trường quy định chi tiết việc tích lũy điểm và công nhận chuẩn
đầu ra về Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy như sau:
1. Quy định về Chuẩn đầu ra Cử nhân luật bậc đại học ban hành kèm theo
Quyết định số 1701/QĐ-ĐHLHN ngày 17/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Luật Hà Nội đối với kiến thức bổ trợ (về ngoại ngữ) xác định cụ thể: “Đối
với tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp đạt tối thiểu 450 điểm (TOEIC); đối với các
ngoại ngữ khác, đạt tối thiểu tương đương”. Ngày 24 tháng 1 năm 2014, Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ
ngày 16/3/2014) về “Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng
cho Việt Nam”. Một trong những mục đích của việc ban hành KNLNN là “làm
căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy
trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
Quy định Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ của Trường Đại học Luật Hà Nội
tương ứng với Bậc 3 của KNLNN, cấp độ B1 CEFR (khung Châu Âu).
2. Trường tổ chức thi phân loại tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên
năm thứ nhất ngay kỳ đầu tiên của khóa học, mỗi sinh viên chỉ được dự thi
phân loại một lần. Kết quả thi được xét như sau:
- Sinh viên có kết quả thi phân loại trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC
đạt từ 450 điểm trở lên được quy đổi sang thang điểm 10, tính vào điểm tích lũy
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2 học phần ngoại ngữ, miễn học học phần Ngoại ngữ và đạt Chuẩn đầu ra về
ngoại ngữ. Mức quy đổi sang thang điểm 10 được tính như sau:
+ Từ 450 đến 470 điểm = 8,0 điểm
+ Từ 471 đến 500 điểm = 8,5 điểm
+ Từ 501 đến 530 điểm = 9,0 điểm
+ Từ 531 đến 570 điểm = 9,5 điểm
+ Từ 571 điểm trở lên = 10 điểm.
- Sinh viên có kết quả thi phân loại tiếng Anh theo chuẩn TOEIC dưới 450
điểm phải chủ động đăng ký học học phần Ngoại ngữ theo kế hoạch đăng ký học
của Trường. Học phần 1 được thực hiện vào kỳ thứ 2 và học phần 2 được thực
hiện vào kỳ thứ 3 của khóa học. Sinh viên đã đăng ký học phải tích lũy đủ 2 học
phần ngoại ngữ. Trước khi tốt nghiệp, tất cả sinh viên thuộc nhóm này phải
kiểm tra Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ theo quy định của Trường.
3. Trường tổ chức các đợt thi công nhận đạt chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ từ kỳ
thứ 5 trở đi của khóa học mà sinh viên theo học. Sinh viên có kết quả thi từ 450
điểm trở lên được công nhận đạt Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ để xét công nhận
tốt nghiệp. Kết quả thi này không được quy đổi để tính điểm tích lũy 2 học phần
mà sinh viên đã đăng ký học học phần Ngoại ngữ. Sinh viên xem Kế hoạch tổ
chức các đợt thi trên Website của Trường hoặc Trung tâm Đảm bảo chất lượng
đào tạo.
4. Đối với sinh viên từ Khóa 38 trở về trước, áp dụng như sau:
- Sinh viên đã đăng ký học học phần Ngoại ngữ phải hoàn thành việc tích lũy
điểm 2 học phần. Sinh viên đã tích lũy đủ 2 học phần Ngoại ngữ đăng ký kiểm
tra Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ của Trường từ kỳ thứ 5 trở đi.
- Từ kỳ 2, năm học 2014-2015, sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra về Ngoại
ngữ chủ động đăng ký học học phần Ngoại ngữ theo kế hoạch đăng ký học tập
của Trường. Sinh viên phải tích lũy đủ 2 học phần Ngoại ngữ và đăng ký kiểm
tra Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ theo kế hoạch của Trường trước khi tốt nghiệp.
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5. Trường chỉ công nhận kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn
TOEIC do Trường tổ chức và Chứng chỉ TOEIC của IIG (Viện Khảo thí Hoa Kỳ
tại Việt Nam) cấp.
6. Quy định này được áp dụng từ năm học 2014 - 2015 và thay thế Thông
báo số 3060/ĐHLHN-ĐT ngày 18/12/2013./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các PHT (để chỉ đạo t/h);
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan;
- BBT Website Trường (để đưa tin);
- Lưu: VT, ĐT.

Trần Quang Huy
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