HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI ĐIỂM TỪ CHỨNG CHỈ
TIẾNG ANH QUỐC TẾ SANG ĐIỂM TIẾNG ANH 1-2-3

Các ba ̣n sinh viên Khoa Kinh Doanh Quố c Tế - HVNH thân mế n, các bạn đã có
chứng chỉ Tiế ng Anh B1, B2, IELTS, TOEFL, TOEIC chưa? Các bạn có muốn
không phải học Tiếng Anh 1-2-3 trên trường nhưng vẫn được điểm cao? Hoặc
các bạn chưa có chứng chỉ quốc tế, muốn học Tiếng Anh thi chứng chỉ nhưng
không có thời gian học song song cả Tiếng Anh đại trà trên trường và Tiếng Anh
nâng cao ở trung tâm? Các bạn vẫn đang thắ c mắ c điể m chứng chỉ B1,B2, IELTS,
TOEFL, TOEIC như thế nào thì đươ ̣c quy đổ i điể m môn Tiế ng anh 1,2,3 của
mình? Hãy dành chút thời gian quý báu của mình để đo ̣c bài viế t hữu ích dưới
đây nha.
1. TẠI SAO BẠN NÊN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS, TOEFL,
TOEIC?
- Đây là bằng chứng về khả năng Tiếng Anh của bạn, được tất cả các công ty, tổ
chức, trường học trong nước và quốc tế công nhận.
- Là điều kiện tiên quyết để đi du học, tham dự các chương trình giao lưu, trao
đổi văn hoá quốc tế...
- Khi đã có chứng chỉ, bạn không cần ngày ngày đi học Anh 1-Anh 2- Anh 3 mà
vẫn được điểm cao, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa tiết kiệm được 1 phần
tiền học phí.
2. CÁC BƯỚC QUY ĐỔI ĐIỂM
- Bước 1: Thi chứng chỉ đạt từ B1 trở lên (khung Châu Âu), Hoă ̣c IELTS từ 4,5
điểm; TOEFL iBT từ 45 điểm hoă ̣c TOEIC từ 550 điểm.
- Bước 2: Sau khi có chứng chỉ đủ điều kiện và còn hiệu lực, sinh viên viết đơn
đề nghi quy
đổi điểm và nộp đơn kèm bản sao công chứng chứng chỉ tại Phòng
̣
Quản lý người học – Phòng 101- nhà 7 tầng Trụ sở HVNH vào tuầ n đầ u của
Học kỳ.
3. MỨC ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ QUY ĐỔI
- Mức điể m quy đổi: Theo bảng dưới đây:
Bậc
Chứng chỉ IELTS
Học phần
hoặc tương đương
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3
4/6 (B2)
Từ 6.5 trở lên
10
10
10
6.0
10
9
9
3/6 (B1)
5.5
10
8
8
5.0
9
7
7
4.5
8
7
7

- Lê ̣ phí: 30% ho ̣c phí áp du ̣ng cho ho ̣c phầ n đươ ̣c công nhâ ̣n điể m.
4. LƯU Ý
- Chứng chỉ Tiếng Anh phải còn hiệu lực (thông thường các chứng chỉ quốc tế
chỉ có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ).
- Những trường hợp đã đăng ký và học xong Tiếng Anh 1-2-3 (đã có kết quả điểm)
thì không được quy đổi điểm khi có chứng chỉ Tiếng anh quốc tế nữa.

