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Ghi chú:
Cột (1):

Số lượng và thứ tự 14 lớp học dự kiến được phân cấp chi tiết dựa trên khung CEFR của Quy chế Ngoại ngữ tiếng Anh đối với các
chương trình đào tạo ĐH&SĐH không chuyên tiếng Anh”, ĐHQG-HCM (Quy chế tiếng Anh).

Cột (2):

Phân bố chương trình giảng dạy tiếng Anh ĐHQG-HCM. Dựa trên khung tham chiếu CEFR và phân bố các chương trình giảng
dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ ĐHQG-HCM, “VNU-HCM, FLC Training Programs” (2008), Trung tâm Ngoại ngữ
ĐHQG-HCM và chương trình sách giáo khoa của những nhà xuất bản quốc tế.

Cột (3) & (4): Mô phỏng Khung tham chiếu CEFR của Quy chế tiếng Anh, số lớp học cho khung chương trình ĐHQG-HCM được đề xuất phân
bổ dựa trên khung CEFR. Căn cứ vào các bảng phân bổ trình độ giáo trình sách giáo khoa tiếng Anh của các nhà xuất bản quốc tế.
Cột (5):

Phân cấp trình độ giáo trình của các nhà xuất bản quốc tế Oxford, Thomson, Pearson Longman, McGraw-Hill.
Vỡ lòng (beginner)
Sơ cấp (elementary)
Sơ trung (pre-intermediate)
Trung cấp (intermediate)
Cao trung (upper-intermediate)
Cao cấp (advanced)
Hậu cao cấp (upper-advanced)

Cột (6):

Phân bố kết quả chuyển đổi điểm đầu vào và đầu ra của kỳ thi quốc tế IELTS. Dựa trên tham khảo “Linking TOEFL iBT Scores to
IELTS Scores - A research Report” (2010), của ETS; “TOEFL & IELTS Test Center, Conversion Table”, Vancouver English
Centre; “TOEFL & IELTS Scores Comparision Table” English Language Teaching Centre, The University of Sheffield; University
of Cambridge ESOL Examination Level Chart. “University of Cambridge, ESOL Examination Level Chart” (2011), NXB Đại học
Cambridge.
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Cột (7):

Phân bố kết quả chuyển đổi điểm đầu vào và đầu ra của kỳ thi TOEFL PBT. Căn cứ theo Quy chế tiếng Anh có chỉnh lý cho phù
hợp với các trang 3/8, 4/8, 5/8, 7/8 trong phần Tài liệu tham khảo “TOEFL Internet-based Test Score Comparison Table”, (2005),
ETS, Princeton; “TOEFL ITP Converted Score Ranges, ITP Manual for Supervisor”, (2001), ETS Princeton.

Cột (8) & (9): Phân bố kết quả chuyển đổi điểm đầu vào và đầu ra của kỳ thi TOEFL iBT & TOEFL CBT. “TOEFL iBT Tip, How to prepare for
the next generation TOEFL Test”, (2005), ETS, Princeton.
Cột (10):

Phân bố kết quả chuyển đổi điểm đầu vào và đầu ra của kỳ thi TOEIC. “ETS Mapping TOEFL iBT, TOEIC and TOEIC Bridge on
the CEFR”, (2007), ETS, Princeton; “TOEFL and TOEIC Total Score Comparisons”, ETS & Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐHQGHCM.

Cột (11):

Phân bố điểm thi Chứng chỉ tiếng Anh Đại Học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Cột (12):

Phân bố thời lượng giảng dạy cho từng khóa học. Căn cứ vào định lượng số giờ dạy từng cấp độ của nhiều bộ giáo trình đã được
các nhà xuất bản Cambridge, Oxford, Pearson Longman và Thomson phát hành và đã được triển khai giảng dạy thực tế tại Trung
Tâm Ngoại Ngữ ĐHQG-HCM như face2face, Headway, New Headway, Lifelines, Cutting Edge, New Cutting Edge, NorthStar, v.v..

Cột (13):

Phân bố đề xuất thời gian dạy cho mỗi khóa học (tuần). Căn cứ theo nhu cầu chung của thị trường và rút kết kinh nghiệm thực tiễn
từ chương trình giảng dạy của TTNN ĐHQG-HCM.

Cột (14):

Số tín chỉ đề xuất giảng dạy cho mỗi trình độ và (cấp) lớp. Căn cứ vào định lượng số giờ dạy cho từng trình độ của nhiều bộ giáo
trình được các nhà xuất bản Cambridge, Oxford, Pearson Longman và Thomson phát hành và đã được triển khai giảng dạy thực tế
tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐHQG-HCM cho chương trình Anh văn tổng quát.
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