
 

THÔNG BÁO 
V/v Đăng ký học tiếng Anh trong Học kỳ 1, Năm học 2014-2015 

áp dụng đối với sinh viên không chuyên ngữ Khóa 2014 

 

1. Phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào: 

 

Điểm kiểm tra Yêu cầu 

Dưới 30 - Sinh viên phải học 02 học phần AV1 và AV2 chính khóa 

Từ 30 đến 39 - Sinh viên được miễn học phần AV1 và phải học học phần AV2 

Từ 40 trở lên 
- Sinh viên được miễn 02 học phần AV1 và AV2, đủ điều kiện 

đăng ký kiểm tra Anh văn đầu ra theo chuẩn B1 
 

Lưu ý:  
- Sinh viên không dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào phải học cả 02 học phần AV1 và AV2. 

- Từ khóa tuyển sinh 2014, AV1 và AV2 là hai học phần bắt buộc đối với sinh viên 

không chuyên ngữ. Sinh viên phải học và thi đạt 02 học phần này mới được đăng ký dự 

thi kỳ thi chuẩn đầu ra B1. 

- Kết quả đạt đầu ra tiếng Anh theo chuẩn B1 có hiệu lực trong vòng 03 năm. 

 

2. Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn tiếng Anh trong năm học 2014-2015: 

Môn Anh văn 1 (mã môn học:)  

Thời gian học: Học kỳ 1/2014-2015 

Số tín chỉ: 04 (60 tiết học) 

Tài liệu học: Outcome Pre-Intermediate 

 

Môn Anh văn 1 (mã môn học:)  

Thời gian học: Học kỳ2/2014-2015 

 

3. Đăng ký học: 

Thời gian đăng ký:   Từ ngày 24/09/2014 đến ngày 01/10/2014 
Sáng: Từ 7h30 đến 11h15; Chiều: Từ 13h00 đến 17h00; Tối: Từ 17h30 đến 20h00 

Địa điểm:  Phòng Ghi danh Trung tâm Ngoại ngữ  

 (làm việc cả ngày thứ Bảy và sáng Chủ Nhật) 

4. Lịch học: 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đăng ký học, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tổ chức 

nhiều lớp AV1 vào buổi sáng và buổi chiều các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ 

Bảy. Sinh viên có thể tùy chọn đăng ký lớp học tiếng Anh phù hợp với lịch học cá 

nhân.  

 Ca học buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 

 Ca học buổi chiều: Từ 12 giờ 45 đến 16 giờ 45    

Lịch học bắt đầu chính thức từ ngày 06 tháng 10 năm 2014. 

- Sinh viên xem danh sách lớp và phòng học cụ thể tại bảng thông báo của Trung 

tâm Ngoại ngữ vào buổi học đầu tiên. 

- Sinh viên liên hệ quầy sách của Trung tâm để mua tài liệu học từ ngày 29/09/2014. 

 

Trân trọng thông báo.  
   


