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THÔNG BÁO
V/v Tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2
Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên ngành;
- Ban cán sự lớp Khóa 2 hệ Đại học
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban công tác tháng 11
năm 2016 về việc tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2
hệ Đại học chính quy. Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với Bộ môn Ngoại ngữ,
thống nhất kế hoạch kiểm tra tiếng Anh như sau:
1. Đối tượng
- Toàn bộ sinh viên Khóa 2 hệ Đại học ( trừ số sinh viên đã được cấp chứng chỉ)
2. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra phân loại
- Thời gian: 7h30 Chủ nhật ngày 04/12/2016
- Địa điểm: Phòng thi, số báo danh Nhà trường sẽ thông báo vào ngày 01/12/2016
(Thứ 5)
3. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị:
* Bộ môn tiếng Anh: Xây dựng bộ đề thi xong trước khi thi ít nhất 5 ngày ( để kịp
nhân bản đề) và cử giáo viên coi thi, chấm thi.
* Khoa chuyên ngành: Thông báo cho sinh viên Khóa 2 của khoa mình và nhận lệ
phí thi của sinh viên, sau đó gửi cho phòng Kế hoạch – Tài chính.
* Phòng Quản lý đào tạo: Tổng hợp danh sách sinh viên, lên danh sách phòng thi,
tổ chức thi, phân loại trình độ theo kế hoạch thi.
* Phòng Tổ chức – Nhân sự: Cử cán bộ coi thi theo đề nghị của Bộ môn Ngoại ngữ.
* Phòng Hành chính – Quản trị: Chuẩn bị phòng thi và loa đài theo yêu cầu của Bộ
môn Ngoại ngữ.

4. Lệ phí và chi phí thi:
- Lệ phí thi: 50.000 đồng / sinh viên ( sinh viên đóng lệ phí từ ngày 21/11/2016 đến
30/11/2016).
- Chi phí: Chi cho cán bộ coi thi, chấm thi, phục vụ thi, làm đề, nhân bản đề thi và
một số công việc khác.
5. Phân loại trình độ:
Căn cứ vào kết quả kiểm tra để sinh viên chủ động đi ôn luyện ở ngoài hoặc tại
trường để có kiến thức, thi đạt kết quả 450 điểm trở lên, được tốt nghiệp ra trường vào
tháng 06 năm 2017.
Các đơn vị và sinh viên Khóa 2 hệ đào tạo Đại học chính quy nghiêm chỉnh thực
hiện thông báo này. Nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ với phòng Quản lý đào tạo để
được giải quyết kịp thời./.
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