TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

Số:211/TB-ĐHSPKT-ĐT

THÔNG BÁO
Kế hoạch học Anh văn tăng cường 3 dành cho sinh viên luyện thi TOEIC chuẩn đầu ra
Căn cứ Đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên không
chuyên ngữ của nhà trường;
Căn cứ vào các Quy định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên không
chuyên ngoại ngữ đã được Hiệu trưởng phê duyệt vào ngày 03/09/2014 trong “Bổ sung
hướng dẫn thực hiện quy chế” của nhà trường;
Phòng Đào Tạo - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM trân trọng thông báo
đến các Sinh viên về việc mở các lớp học Anh văn tăng cường 3 (luyện thi TOEIC
chuẩn đầu ra) tại Trường cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
Dành cho Sinh viên không chuyên ngành Anh văn để luyện thi TOEIC đạt chuẩn đầu
ra.
2. Mức học phí:
Học phí 1 sinh viên:
 Đăng ký học ca ngày: 720.000 đồng;
 Đăng ký học ca tối: 864.000 đồng.
3. Thời gian và địa điểm học:
 Lớp ban ngày: Mỗi lớp học 1 tuần 2 buổi, mỗi buổi 5 tiết;
 Lớp ban đêm: Mỗi lớp học 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết;
 Thời gian học dự kiến bắt đầu từ tuần 6 (25/09/17) đến tuần 15 (02/12/17);
 Tổng số tiết giảng dạy: 90 tiết (đặc biệt sinh viên sẽ có 10 tiết cuối kỳ ôn tập
để rèn luyện 02 kỹ năng thi trực tiếp trên máy tính do giảng viên của IEG
Việt nam trực tiếp giảng dạy);
 Địa điểm học: tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.
4. Các lớp dự kiến mở:
Lớp AVTC3_1: sáng thứ 3, sáng thứ 5
Lớp AVTC3_2: sáng thứ 4, sáng thứ 6
Lớp AVTC3_3: tối thứ 2, tối thứ 4, tối thứ 6
Lớp AVTC3_4: tối thứ 3, tối thứ 5, tối thứ 7
5. Thời gian và cách thức đăng ký:
 Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 22/09/17

 Sinh viên ghi danh đăng ký và đóng tiền học phí vào giờ hành chính tại phòng
Đào tạo (A1-202 ,Gặp cô Hoa).
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo - Điện thoại: (028) 38961.333; (028) 37221.223 (số nội bộ 8120)
Trân trọng thông báo./.
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