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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học  

áp dụng HSSV từ khóa tuyển sinh năm 2014 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ 
 

- Căn  cứ Thông  tư  số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/09  của  Bộ trưởng  Bộ 
Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 
dục của hệ thống giáo dục quốc dân;  

- Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ngày 28/05/2009 về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng; 

- Căn cứ Quyết định số 7359/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; 

- Căn cứ kết quả phiên họp của Nhà trường ngày 11/11/2014 về việc xác định 
chuẩn đầu ra đối với học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, khóa 
tuyển sinh năm 2014; 

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin 
học” đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy, bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, 
Cao đẳng nghề và Cao đẳng học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đối với học sinh - sinh viên học tại trường từ 
khóa 14CD, 14CN và 14TC trở đi (các khóa tuyển sinh năm 2014). 

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc và học sinh - sinh viên có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 
 
 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ĐT.   (đã ký)  
 
 
 Cung Trọng Cường 
 



 
 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-CĐCNH, ngày 25 tháng 11 năm 2014) 

 
I. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

1. Cao đẳng: 
1.1. SV ngành Tiếng Anh: IELTS 4.0-4.5, TOEIC 450 hoặc tương đương 
1.2. SV ngành Việt Nam học: TOEIC 350 hoặc tương đương 
1.3. SV ngành: Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tin học 

ứng dụng, Truyền thông và mạng máy tính: TOEIC 300 hoặc tương 
đương 

1.4. SV các ngành còn lại: TOEIC 250 hoặc tương đương 
2. Cao đẳng nghề: TOEIC 250 hoặc tương đương 
3. Trung cấp chuyên nghiệp: Chứng chỉ ngoại ngữ A do Trung tâm Tin học - 

ngoại ngữ HUEIC cấp 
II. Chuẩn đầu ra Tin học 

1. Cao đẳng: 
1.1. SV ngành Tin học ứng dụng, Truyền thông và mạng máy tính: chứng chỉ 

MOS ở cấp độ Specialist ở mức 700 điểm (thang điểm quốc tế) cho 03 
chứng chỉ Word, Excel và PowerPoint 

1.2. SV các ngành còn lại: chứng chỉ MOS ở cấp độ Specialist ở mức 700 
điểm (thang điểm quốc tế) cho 02 chứng chỉ Word và Excel 

2. Cao đẳng nghề: chứng chỉ MOS ở cấp độ Specialist ở mức 700 điểm (thang 
điểm quốc tế) cho 1 trong 2 chứng chỉ Word hoặc Excel 

3. Trung cấp chuyên nghiệp: Chứng chỉ Tin học A do Trung tâm Tin học - 
ngoại ngữ HUEIC cấp 

 
 
 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 (đã ký)  
 
 
 Cung Trọng Cường 
 


