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THÔNG BÁO 

(V/v Quy định chuẩn đầu ra Tin học và chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ) 

 

        Căn cứ theo Quyết định số: 08/QĐ-ALS ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế về việc ban hành chuẩn đầu ra Tin học, chuẩn đầu ra 

Ngoại ngữ cho học sinh Trung cấp hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

        Để thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Ngoại ngữ đối với học sinh 

Trung cấp hệ chính quy tốt nghiệp từ năm 2020 trở về sau nhà trường thông báo điều kiện 

xét tốt nghiệp trình độ Tin học và Ngoại ngữ như sau: 

1. Chuẩn đầu ra trình độ Tin học 

       Chuẩn đầu ra trình độ Tin học đối với học sinh thuộc tất cả các ngành đào tạo của nhà 

trường (trừ nhóm ngành Công nghệ thông tin) để được công nhận tốt nghiệp phải đạt 

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản quy định theo Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. 

2. Chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ 

       Chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh đối với học sinh tất cả các ngành đào tạo 

của nhà trường để được công nhận tốt nghiệp phải đạt ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2), 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và quy đổi theo bảng đính kèm. 

*  Lưu ý 

 Đối với Khóa 12 và lớp K13-MN-B1 yêu cầu phải đạt chuẩn đầu ra trình độ Tin 

học và miễn chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ. 

 Đối với Khóa 13 yêu cầu phải đạt chuẩn đầu ra trình độ Tin học và chuẩn đầu ra 

trình độ Ngoại ngữ. 

 Đối với các lớp tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên yêu cầu phải đạt chuẩn đầu ra trình 

độ Tin học, đối với chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ nhà trường sẽ có quy định 

riêng. 

       Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 

thể học sinh nội dung thông báo này. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

     (Đã ký)  

 

 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Nơi nhận: 

- BĐH; BGH (để báo cáo); 

- P. QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

-    Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 

-   HS (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

 


