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QUY ĐỊNH
V/v: Học ngoại ngữ hai trong chương trình đào tạo chính quy
theo hệ thống tín chỉ trường Đại học Hoa Sen
(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/2010/QĐ-BGH ngày 06/09/2010 , cập nhật Quy định
“Học ngoại ngữ hai trong chương trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ trường Đại
học Hoa Sen” ban hành kèm theo Quyết định số 638-08/QĐ-BGH ngày 16/09/2008)

Điều 1: Ngoại ngữ hai
Ngoại ngữ hai là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Đại học ngành Tiếng
Anh, ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn – Nhà hàng và các ngành có xác định việc
học Ngoại ngữ hai trong chương trình đào tạo. Việc biết thêm Ngoại ngữ hai sẽ giúp
sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu sau này và có nhiều cơ hội thăng tiến trong
mội trường hội nhập quốc tế.
a) Ngoại ngữ hai là một trong các ngoại ngữ sau: tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng
Nhật và tiếng Hàn.
b) Tùy theo số lượng đăng ký, nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy tất cả các ngoại
ngữ hoặc chỉ giảng dạy một trong các ngoại ngữ trên.
Điều 2: Các cấp độ, học và thi ngoại ngữ hai
a) Chương trình ngoại ngữ hai gồm 4 cấp độ bắt đầu từ trình độ vỡ lòng; mỗi cấp
độ có thời lượng là 70 tiết. Sau 4 cấp độ này, sinh viên sẽ có khả năng học nâng
cao nếu muốn.
b) Sinh viên chưa hoàn tất một cấp độ (điểm trung bình môn học dưới 4,0) có thể
nợ cấp độ đó và theo học cấp độ tiếp theo. Sinh viên chỉ được nợ tối đa là hai
cấp độ trong cùng một thời điểm. Sinh viên không được theo học cấp độ cao
hơn khi còn nợ hai cấp độ thấp hơn.
c) Đối với các sinh viên đang theo học cấp độ 1 trở lên muốn thi vượt cấp, phải
đăng ký. Để được xét thi vượt cấp, các sinh viên này phải có điểm trung bình
môn học ở cấp độ đang học trên 8.0. Việc thi vượt cấp được thực hiện vào đầu
mỗi học kỳ. Sinh viên được đăng ký thi vượt cấp một lần trong suốt khóa học.
Điều 3: Miễn giảm ngoại ngữ hai
Sinh viên có thể được xét miễn học Ngoại ngữ hai tại trường nếu có một trong các
chứng chỉ quốc tế sau:
 Tiếng Pháp: chứng chỉ DELF A1 (Diplôme d'Études en Langue Française).
 Tiếng Hoa: chứng chỉ HSK (Elementary-Intermediate - Hànyǔ Shuǐpíng
Kǎoshì) Level 4.
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 Tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT (Japanese Language Proficiency Test - Nihongo
Nōryoku Shaken) N5 (hoặc Level 4).
 Tiếng Hàn: chứng chỉ TOPIK (Test of Proficiency in Korean ) Level 2.
Lưu ý:
-

Các chứng chỉ quốc tế trên phải còn hạn giá trị khi sinh viên xuất trình.

-

Nếu sinh viên có chứng chỉ quốc tế ngoại ngữ khác tiếng Pháp, Hoa, Nhật, Hàn
sẽ được khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học xem xét việc miễn ngoại ngữ hai.

Điều 4: Các quy định khác
 Nhà trường chỉ mở lớp nếu có sĩ số tối thiểu theo quy định (30 SV/lớp).
 Sinh viên theo học các môn ngoại ngữ phải thực hiện đầy đủ quy chế đào tạo
theo hệ tín chỉ, thi kiểm tra và các quy định chung khác của nhà trường.
Điều 5: Điều khoản thực hiện
 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho các hệ đào tạo tín chỉ
của trường. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
 Phòng Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ và các Khoa phổ biến rộng rãi quy định
này đến sinh viên hệ tín chỉ.
 Phòng Hỗ trợ sinh viên và Cộng đồng bổ sung quy định này vào Sổ tay sinh
viên và cập nhật vào Quy chế đào tạo hệ tín chỉ.
 Trong quá trình thực hiện, các Khoa, Phòng, Trung tâm Ngoại ngữ có những đề
nghị kịp thời để cập nhật Quy định này.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2010
Nơi nhận:
- Trung tâm Ngoại ngữ,
- Phòng Đào tạo, các CNCT, các Khoa: để thực hiện
- Các phòng ban, Đoàn, Hội SV : để phối hợp truyền thông
- Thông báo (bảng tin, Website, cập nhật quy chế đào tạo,
STSV)
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