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THÔNG BÁO 

Về quy định thẩm định điều kiện Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ trước khi  

xét tốt nghiệp học viên cao học và ra Quyết định thành lập Hội đồng  

đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đối với nghiên cứu sinh 

 Căn cứ Tờ trình số 374/TTr-SĐH ngày 10/10/2018 của Phòng Sau đại học 
về quy định thẩm định điều kiện Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ trước khi xét 
tốt nghiệp đối với học viên cao học và ra Quyết định thành lập Hội đồng đánh 
giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đối với nghiên cứu sinh đã được Giám đốc Học viện 
phê duyệt, 

Phòng Sau đại học thông báo quy định thẩm định điều kiện Văn 
bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ như sau: 

1. Các Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ không cần thẩm định: 

a) Thời hạn nộp: học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) phải nộp bản sao 
công chứng Văn bằng/Chứng chỉ trước khi trình LVCH, LATS để bảo vệ 7 ngày. 

b) Học viên cao học, NCS không phải thẩm định Văn bằng/Chứng chỉ ngoại 
ngữ trong các trường hợp như sau: 

- Chứng chỉ Tiếng Anh do Học viện KTQS cấp hoặc các Văn bằng/Chứng 
chỉ được cấp do các cơ sở được Bộ GD&ĐT công nhận và có thể tra cứu trực 
tuyến trên các trang web chính thức của cơ sở cấp; 

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT hoặc TOEFL ITP (nội 
bộ) hoặc IELTS và các Chứng chỉ tương đương đáp ứng các yêu cầu điều kiện 
bảo vệ LVCH, LATS theo quy định có nộp kèm phiếu điểm gốc được chuyển 
trực tiếp từ cơ sở cấp về Học viện qua đường bưu điện; 

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn 
ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh có kèm theo xác nhận của Cục Quản lý 
chất lượng/Bộ GD&ĐT; 

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn 
ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch có kèm theo xác 
nhận của Cục Quản lý chất lượng/Bộ GD&ĐT; 

- Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ có nộp kèm bản sao Quyết định cấp Văn 
bằng/Chứng chỉ hoặc bản sao Văn bằng/Chứng chỉ có xác nhận của cơ sơ đào tạo. 

2. Các Văn bằng/Chứng chỉ phải thẩm định trước khi xét tốt nghiệp học viên 
cao học và trước khi ra Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ LATS cấp cơ sở: 
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a) Thời hạn nộp: Học viên cao học nộp bản sao Văn bằng/Chứng chỉ trước 
khi trình LVCH để bảo vệ ít nhất 7 ngày; NCS nộp bản sao Văn bằng/Chứng chỉ 
trước khi trước khi trình LATS để bảo vệ cấp cơ sở ít nhất 30 ngày. 

b) Phòng Sau đại học soạn thảo Công văn của Học viện đề nghị các cơ sở 
cấp Văn bằng/Chứng chỉ hỗ trợ trong việc xác nhận bằng văn bản đối với các 
Văn bằng/Chứng chỉ sau đây: 

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh; 

- Chứng chỉ được xác định theo chuẩn B1, B2 của Khung Châu Âu Chung 
được Bộ GD&ĐT công nhận đáp ứng các yêu cầu điều kiện bảo vệ theo quy định. 

3. Trong các trường hợp cần thiết khác, Phòng Sau đại học liên hệ trực tiếp 
với cơ quan đào tạo của cơ sở cấp Văn bằng/Chứng chỉ để xác minh tính pháp lý 
của Văn bằng/Chứng chỉ trước khi xét tốt nghiệp học viên cao học và trước khi 
ra Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ LATS cấp cơ sở. 

Phòng Sau đại học đề nghị các đơn vị quán triệt đến các học viên cao học, 
nghiên cứu sinh thực hiện theo Thông báo này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- K12, K21, K22, K23, K24, K31, K32, 
   K7, V2, H3, H5: 
- P7 (02); 
- Lưu: VT, QLCH, QLNCS/P7; C17. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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Thượng tá Bùi Thu Lâm 
 


