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             Số: 1402/QĐ-ĐHTM        Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong 

chƣơng trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc ban hành “Điều lệ trƣờng đại học”; 

Căn cứ Thông tƣ 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo về Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26/09/2016 của Hiệu trƣởng Trƣờng 

Đại học Thƣơng mại về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trƣờng Đại học Thƣơng 

Mại”; 

Căn cứ Tờ trình ngày 01/12/2020 của Viện Hợp tác Quốc tế và Khoa Tiếng Anh 

về việc miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong chƣơng trình đào tạo 2 

năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học; 

Xét đề nghị của Viện trƣởng Viện Hợp tác Quốc tế, Trƣởng Khoa Tiếng Anh; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Quy định về miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ 

trong chƣơng trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học (có bản Quy 

định kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này đƣợc áp dụng bắt đầu từ khóa 17 Cử nhân liên kết quốc 

tế, năm học 2020-2021. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Viện trƣởng Viện HTQT, Khoa Tiếng Anh, Trƣởng Phòng 

KT&ĐBCL, Thanh Tra, KHTC và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

 

                              HIỆU TRƢỞNG 

Nơi nhận: 
- Nhƣ điều 3 (để thực hiện); 

- Lƣu: VT Trƣờng, Viện HTQT, P. KHTC.           (Đã ký) 

            
 

     GS,TS. Đinh Văn Sơn 
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QUY ĐỊNH VỀ MIỄN HỌC, MIỄN HỌC PHÍ CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ TRONG 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2 NĂM ĐẦU HỆ LKQT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTM ngày       tháng 12 năm 2020 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

Văn bản này quy định về điều kiện áp dụng và phƣơng thức tổ chức miễn học, miễn học phí các 

học phần ngoại ngữ trong chƣơng trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học 

của Trƣờng Đại học Thƣơng mại (sau đây gọi tắt là Trƣờng). 

Điều 2. Điều kiện xét miễn học và mức quy đổi điểm tƣơng ứng   

Nhà trƣờng xét miễn học các học phần tiếng Anh, tiếng Pháp trong chƣơng trình đào tạo 2 năm 

đầu hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học đối với sinh viên có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ 

đƣợc liệt kê dƣới đây với mức quy đổi học phần đƣợc miễn tƣơng ứng nhƣ sau: 

Đối với các học phần tiếng Anh: 

Khung NLNN 

Việt Nam 
TOEFL PBT TOEFL iBT IELTS Học phần đƣợc miễn Điểm quy đổi 

Bậc 2 433 - dƣới 437 41 - dƣới 53 4.0 Tiếng Anh 1 10 

Bậc 3 

437 - dƣới 477 53 - dƣới 60 4.5 
Tiếng Anh 1, 2 

10 

Basic IELTS 

477 - dƣới 513 60 - dƣới 65 5.0 

Tiếng Anh 1, 2, 3 

10 Basic IELTS  

Expanding IELTS 

Bậc 4 trở lên 513 trở lên 65 trở lên 5.5 trở lên 

Tiếng Anh 1, 2, 3, 4 

10 
Basic IELTS 

Expanding IELTS 

Developing IELTS 



Đối với các học phần tiếng Pháp: 

Khung NLNN 

Việt Nam 

DELF 

DALF TCF Học phần đƣợc miễn Điểm quy đổi 

Bậc 3 B1 
300 - 330 Tiếng Pháp 1 10 

331 - 399 Tiếng Pháp 2 10 

Bậc 4 trở lên B2 trở lên 400 trở lên Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4 10 

 

Điều 3. Miễn học phí các học phần ngoại ngữ 

Sinh viên đƣợc miễn học các học phần tiếng Anh, tiếng Pháp theo quy định này sẽ đƣợc miễn 

học phí của học phần ngoại ngữ tƣơng ứng. Mức miễn học phí cho mỗi học phần do Hiệu 

trƣởng quyết định căn cứ theo mức học phí tại từng thời điểm. 

Điều 4. Thủ tục xin miễn học, miễn học phí và quy đổi điểm tƣơng ứng 

Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ theo quy 

định tại điều 2 và 3 nộp về Viện HTQT hồ sơ xin miễn học 15 ngày trƣớc khi bắt đầu học kỳ. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn theo mẫu (phụ lục 1)  

- Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ. Khi nộp đơn, sinh viên cần xuất trình bản gốc để 

kiểm tra, đối chiếu. Tất cả các chứng chỉ phải còn hiệu lực tại thời điểm xét miễn học. 

Điều 5: Tổ chức thực hiện 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ của sinh viên, Viện HTQT tiến hành kiểm tra và báo cáo Ban 

giám hiệu để công nhận việc miễn học, miễn học phí và quy đổi điểm tƣơng ứng các học phần 

ngoại ngữ cho sinh viên trong học kỳ đó và các học kỳ sau (kết quả điểm của các học kỳ trƣớc 

thời điểm ra quyết định miễn học không thay đổi). 

- Viện HTQT, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có 

liên quan thực hiện quy định này. 

    HIỆU TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 

GS,TS. Đinh Văn Sơn 

 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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ĐƠN XIN MIỄN HỌC VÀ MIỄN HỌC PHÍ 

(Đối với các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu  

hệ liên kết quốc tế trình độ Đại học) 

 

Kính gửi:   - Ban Giám hiệu  

             - Viện Hợp tác Quốc tế 

Họ và tên sinh viên:.................................................... Mã sinh viên:................................... 

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

Số điện thoại:  ......................................................................................................................  

Ngày sinh:............................................................................................................................. 

Điện thoại: ..............................................Email: .................................................................. 

Em viết đơn này kính đề nghị Nhà trƣờng xem xét cho em đƣợc miễn học và miễn học 

phí các học phần ngoại ngữ trong chƣơng trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế của 

Trƣờng Đại học Thƣơng mại. 

Nộp kèm Đơn này là minh chứng sau: 

Chứng chỉ ngoại ngữ ....................... cấp ngày......................... với kết quả......................... 

Chứng chỉ có hiệu lực đến ngày........................................................................................... 

Em xin cam đoan những điều nêu trên là đúng sự thật. Nếu sau khi thẩm định có vấn đề 

sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 2020 

Sinh viên 


