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THÔNG BÁO
(V/v Lịch thi kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho SV khóa 2014, 2015, 2016 & 2017)

Kính gởi: Trưởng các Đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên
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 Thông báo số: 180/TB–ĐT 2017 và Thông báo số:181/TB–ĐT 2017 về kế hoạch
kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào;
Căn cứ vào Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2017 – 2018, phòng
Đào tạo thông báo đến các Đơn vị và Sinh viên lịch thi phân loại tiếng Anh đầu vào dành cho sinh
viên không chuyên ngữ của nhà trường đối với sinh viên khoá 2014, 2015, 2016 & 2017 cụ thể như
sau:
Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho các sinh viên hệ đại
học chính quy thuộc khoá 2014, 2015, 2016 (chưa đạt trong các kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào)
và tất cả các Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc khoá 2017 không chuyên Ngoại ngữ (ngoại trừ
các lớp thuộc chương trình CLC đào tạo bằng tiếng Anh).
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO:
Thành phần dự thi: Sinh viên hệ đại học chính quy thuộc khoá 2014, 2015, 2016 (có đăng ký
dự thi phân loại tiếng Anh đầu theo Thông báo số: 181/TB–ĐT 2017) và tất cả các Sinh viên hệ đại
học chính quy thuộc khoá 2017 không chuyên Ngoại ngữ (ngoại trừ các lớp thuộc chương trình
CLC đào tạo bằng tiếng Anh).
1. Hình thức thi:
- Thi TN trên giấy với 2 kỹ năng Nghe và Đọc
- Thời gian làm bài: 90 phút
2. Ngày thi: Ngày chủ nhật (10/09/2017):
Phân bố ca thi:
Ca 1: Từ 07g15 đến 08g45
Ca 2: Từ 09g45 đến 11g15
Nghỉ trưa
Ca 3: Từ 13g00 đến 14g30
Ca 4: Từ 15g30 đến 17g00
Các phòng tổ chức thi: Phòng: A4-101, A4-102, A4-103, A4-201, A4-202, A4-203, A4-301,

A4-302, A4-303, A4-304, A4-401, A4-402, A4-403, A4-404, A2-103, A2-201, A2-202,
A2-203, A2-301, A2-302, A2-303, A2-304, A2-401, A2-402, A2-403, A2-404.
3. Danh sách sinh viên theo phòng thi:
Danh sách sinh viên theo phòng thi cụ thể đã có trên website online.hcmute.edu.vn, trong
phần lịch thi cá nhân học kỳ 1 năm 2017-2018. Sinh viên nào thuộc diện thi mà không có tên trong
danh sách thì liên hệ thầy Bảo (phòng A1-202) để kiểm tra, bổ sung.
Phòng Đào tạo kính đề nghị Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi đến toàn
bộ sinh viên khoá 2014, 2015, 2016, 2017 được biết để tham gia đầy đủ và đúng thời gian vào các
ca thi trên.
Trân trọng cảm ơn./.
Lưu ý:
 Đối với sinh viên Khoá 2014, 2015, 2016, 2017 chỉ có những sinh viên thi đạt trong kỳ thi
phân loại tiếng Anh đầu vào mới được đăng ký học học phần Anh văn 1 trong học kỳ 1 năm



học 2017-2018. Các sinh viên không tham gia thi hoặc thi không đạt sẽ tiếp tục ôn tập hoặc
đăng ký tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường do nhà trường tổ chức để tham gia vào
kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017;
Học phần Anh văn 1 dành cho khoá đại học chính quy 2017 sẽ được học từ tuần thứ 6 đến
tuần thứ 16 trong học kỳ 1 năm học 2017-2018;
Khi đi thi Sinh viên nhớ mang theo Bút chì, Tẩy, Bút bi;



Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi (đối với SV khóa 2014,



2015, 2016 mang theo thẻ SV và CMND; đối với SV khóa 2017 mang theo CMND).
T/L. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- BGH: để chỉ đạo;
- Các Khoa: thực hiện;
- Đưa lên trang Online;
TẠO
- Lưu Đào tạo.
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