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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 09  năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào và bố trí lớp học tiếng Anh 

Đối với sinh viên Khóa 2016 
 

  Kính gửi:  Toàn thể sinh viên khóa 2016 
 

1. Kỳ thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào: 

Tất cả sinh viên khóa 2016 phải tham dự kỳ kiểm tra, phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào: 

- Thời gian dự kiến: 02 ngày thứ Bảy 24/09/2016 và Chủ Nhật 25/09/2016. 

- Địa điểm: Các phòng lab tại Trung tâm Ngoại ngữ và Thư viện. 

- Dạng thức bài kiểm tra: Trắc nghiệm trên máy tính. 

- Thời gian: 120 phút 

 

Đăng ký dự kiểm tra: 

- Đối với tân sinh viên đã làm thủ tục nhập học và nộp lệ phí kiểm tra tại Trường: được xem là 

đã hoàn tất thủ tục đăng ký. 

- Đối với tân sinh viên đã làm thủ tục nhập học và nộp học phí qua ngân hàng: cần liên hệ với 

Phòng Ghi danh Trung tâm Ngoại ngữ để đăng ký dự kiểm tra từ ngày 12/09/2016 đến hết ngày 

17/09/2016. Lệ phí kiểm tra: 50.000 đồng. 

 

Sinh viên khóa 2016 theo dõi lịch kiểm tra (ngày, giờ, địa điểm kiểm tra) cụ thể tại bảng thông báo của 

Trung tâm Ngoại ngữ và website của Trung tâm Ngoại ngữ (http://nlucfs.edu.vn), Trung tâm Khảo thí 

và Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác sinh viên từ ngày 19/09/2016 trở đi. 

 

2. Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn tiếng Anh trong HK1, Năm học 2016-2017: 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, sinh viên khóa 2016 sẽ được bố trí vào các 

học phần tiếng Anh phù hợp trong chương trình đào tạo.  

 

Các học phần tiếng Anh trong Học kỳ 1, Năm học 2016-2017, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Ngoại 

ngữ từ ngày 10/10/2016.  

 

3. Đăng ký học: 

Sau khi biết kết quả kiểm tra tiếng Anh, sinh viên khóa 2016 liên hệ Phòng Ghi danh của Trung tâm 

Ngoại ngữ để đăng ký các học phần tiếng Anh. 

Thời gian đăng ký: Từ ngày 28/09/2016 đến hết ngày 07/10/2016 (Thứ 7 và Chủ nhật không nhận đăng ký) 
 - Buổi sáng: Từ 7:30 đến 10:45 

 - Buổi chiều: Từ 13:00 đến 16:00 

 

Trân trọng thông báo. 

         GIÁM ĐỐC 

 

     (đã ký) 

 

    ThS. Đào Đức Tuyên 


