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THÔNG BÁO
V/v Tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, 56, 57
Đợt học kỳ I năm học 2017 - 2018

Kính gửi:
- Phòng ĐTĐH, Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT, Ban Thanh Tra, Ban
QLGĐ, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng CTCT&SV, Phòng Bảo vệ,
Trung tâm ƯD CNTT, Bộ môn Anh văn, Bộ môn Nga-Pháp;
- Các Khoa quản lý sinh viên;
- Các cố vấn học tập Khóa 55, 56, 57;
- Sinh viên đại học chính qui khóa 55, 56, 57.
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018, để chuẩn bị cho sinh viên đại học
chính qui K55, 56, 57 đăng ký học các học phần ngoại ngữ A1, A2 và B1 trong học kỳ I
năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ đợt
học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:
1. Đối tượng dự thi
Sinh viên đại học hệ chính quy K55, 56, 57 của trường chưa thi hoặc có điểm thi học
phần ngoại ngữ A1 chưa đạt có thể đăng ký thi ngoại ngữ cấp độ A1.
Sinh viên đại học hệ chính quy K55, 56, 57 của trường chưa thi hoặc có điểm thi học
phần ngoại ngữ A2 chưa đạt có thể đăng ký thi ngoại ngữ cấp độ A2.
2. Thời gian và địa điểm thi
Theo Thông báo số 431/TB-ĐTĐH ngày 14/06/2016, nhà trường định kỳ tổ chức hai
đợt thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy vào tháng 2 và
tháng 8 hàng năm. Trong học kỳ 1 năm học này, đợt thi đánh giá trình độ ngoại ngữ được
tổ chức vào các ngày 09/09/2017 (Thứ Bảy) và 10/09/2017 (Chủ Nhật).
3. Hình thức thi: Dạng thức đề thi ngoại ngữ cấp độ A1, A2 được thiết kế theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
4. Đăng ký thi
- Sinh viên muốn thi ngoại ngữ cấp độ nào, sử dụng tài khoản của mình đăng ký vào
lớp học phần ngoại ngữ cấp độ tương ứng (trong đợt học 9 – học kỳ 1 năm học 20172018) trên phần mềm quản lý đào tạo (http://qldt.utc.edu.vn).
- Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 31/08/2017.

Trường hợp sinh viên gặp trục trặc trong quá trình đăng ký có thể đăng ký bổ sung
trực tiếp tại phòng 106-A9 vào buổi chiều các ngày 30/08/2017 và 31/08/2017. Sau khi
đăng ký, nộp lệ phí thi, sinh viên theo dõi ca thi, phòng thi bằng tài khoản trên phần mềm
quản lý đào tạo từ ngày 08/09/2017.
5. Lệ phí thi: Theo thông báo số 446/TB-ĐHGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2015, lệ phí thi
đánh giá trình độ ngoại ngữ là 300,000 đồng/sinh viên (Ba trăm nghìn đồng/sinh viên).
Ngay sau khi đăng ký thi trên phần mềm quản lý đào tạo, sinh viên cần nộp khoản lệ phí
thi này vào tài khoản thẻ liên kết ngân hàng. Lệ phí thi sẽ được tính vào ngày 01/09/2017
và được thu tự động từ tài khoản thẻ liên kết ngân hàng của sinh viên trong khoảng thời
gian từ ngày 05/09/2017 đến ngày 06/09/2017. Sinh viên nộp lệ phí thi muộn so với thời
hạn trên sẽ không được dự thi.
6. Công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện
Phòng Đào tạo Đại học: Tổ chức đăng ký thi, bố trí kế hoạch thi, tính lệ phí thi, in
danh sách thi.
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: Tổ chức thi, chấm thi.
Phòng Tài chính – Kế toán: Thu lệ phí thi.
Ban Quản lý giảng đường: Bố trí phòng thi, các trang thiết bị và cơ sở vật chất cần
thiết, cử người phục vụ công tác thi trong thời gian thi.
Ban Thanh tra: Kiểm tra, giám sát quá trình thi, chấm thi.
Các Khoa quản lý sinh viên: Đôn đốc các cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên dự thi
đạt hiệu quả.
Phòng Bảo vệ: Cử cán bộ bảo vệ an toàn cho đợt thi.
Bộ môn Anh văn, Bộ môn Nga-Pháp: Biên soạn đề thi, cử giảng viên chuyên môn
trực tiếp phụ trách công tác coi thi tại các phòng thi, chấm thi, xử lý kết quả thi và đánh
giá phân loại trình độ ngoại ngữ của sinh viên, nhập kết quả thi vào phần mềm quản lý
điểm.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định trên./.
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- Như trên;
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