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THÔNG BÁO 

Về chuẩn đầu ra đối với Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ tiếng Anh 

 
Theo quy chế học vụ đã được công bố trong giáo dục định hướng, sinh viên tốt 

nghiệp ra trường phải có chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh Toeic do Trường Đại 

học Công nghệ Đồng Nai cấp; 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, cũng như 

để sinh viên chủ động sắp xếp thời gian học và thi chứng chỉ Tin học, Chứng chỉ tiếng 

Anh do nhà trường cấp, Nhà trường xin nhắc lại như sau: 

1. Đối với chứng chỉ Tin học:  

 Sinh viên phải có chứng chỉ A tin học đối sinh viên bậc TCCN, chứng chỉ B tin 

học đối với sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học; 

2. Đối với chứng chỉ Tiếng Anh Toeic: 

 Sinh viên phải có chứng chỉ Tiếng Anh Toeic 400 điểm đối với bậc Đại học hệ 

chính quy,  chứng chỉ Tiếng Anh Toeic 350 điểm đối với bậc Cao đẳng hệ chính quy 

và bậc Đại học, Cao đẳng liên thông, chứng chỉ Tiếng Anh Toeic 300 điểm đối với bậc 

Trung cấp; 

3. Những sinh viên đã có chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Tiếng Anh Toeic do nhà 

trường cấp trước đây, nếu đủ điểm theo quy định trên không phải thi lại; 

4. Những sinh viên học liên thông đã có chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Tiếng Anh 

Toeic do các cơ sở ngoài trường cấp sẽ phải trải qua kỳ thi kiểm tra trình độ để đảm 

bảo chuẩn hóa đầu ra của nhà trường, lệ phí thi sinh viên nộp tại Phòng Kế hoạch tài 

chính; 

Thông báo này có hiệu lực đối với tất cả học sinh sinh viên đang học tại trường; 

Đề nghị các đơn vị đào tạo, các học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc thông 

báo này. 
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