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Số:

/QĐ-ĐHVHHN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính
quy trường Đại học Văn hóa Hà Nội
___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Căn cứ vào Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai
đoạn 2008 - 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/09/2008
của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ vào văn bản 808/KH-BGD&ĐT, ngày 16/08/2012 về kế hoạch triển khai
đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào văn bản 7274/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/10/2012 về việc hướng dẫn
thực hiện kế hoạch triển khai đề án NN Quốc gia 2020 trong các cơ sở GDĐH của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trưởng Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ/BVHTTDL ngày 9/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phê duyệt đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ
trong các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trực thuộc Bộ giai
đoạn 2015-2020.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng các khoa chuyên ngành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy
trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Điều 2. Sinh viên hệ chính quy của Trường chỉ được xét và công nhận tốt
nghiệp khi đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường quy định theo chương trình đào
tạo và điều kiện về ngoại ngữ theo theo Lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.
Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT. Lượng.15.

Nguyễn Văn Cương

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG
Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy
trường Đại học Văn hóa Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-ĐHVHHN, ngày tháng 9 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội)
1. Ngoại ngữ được dạy tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội là tiếng Anh.
2. Lộ trình đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu hoặc
tương đương như sau:
Sinh viên ngành

Việt Nam học
Văn hóa học

Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ
Năm 2016

Năm 2019

B1

B2

A2

B1

Quản lý văn hóa
Khoa học thư viện
Thông tin học
Văn hóa các dân tộc
thiểu số Việt Nam
Sáng tác văn học
Kinh doanh xuất bản
phẩm
Bảo tàng học
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cương

