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THÔNG BÁO
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra (C1)
dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
Đợt tháng 11 năm 2021
Căn cứ Tờ trình số 132/NN ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc mở lớp ôn tập kỳ thi
đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra (C1) cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa
Ngoại ngữ, phòng Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến từ ngày 06/11/2021 - 07/11/2021
a) Thu tiền tổ chức thi: 150.000 đồng/lần thi.
b) Đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống đăng ký môn học của
nhà trường từ ngày 13/9/2021 đến 27/9/2021.
c) Mã môn học: ENGL4099.
2. Mở lớp ôn thi:
a) Đối tượng: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đăng ký ôn thi theo nhu cầu,
không bắt buộc đăng ký chung với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra (C1) cho sinh
viên ngành Ngôn ngữ Anh.
b) Học phí ôn thi: 590.000 đồng/1tín chỉ x 2 = 1.180.000 đồng (học phí tương đương
2 tín chỉ của ngành Ngôn ngữ Anh áp dụng theo năm học 2020 - 2021).
c) Đăng ký ôn thi: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống đăng ký môn học của
nhà trường từ ngày 13/9/2021 đến 27/9/2021.
d) Thời gian tổ chức ôn thi dự kiến: từ 04/10/2021 đến 22/10/2021.
Lưu ý: Trường hợp số lượng đăng ký ôn thi dưới 30 sinh viên, nhà trường sẽ không tổ
chức lớp ôn thi.
Sinh viên cần thêm thông tin khác vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo theo
các phương thức sau đây:
− Liên hệ qua điện thoại: (028) 39207626
− Liên hệ qua email: quanlydaotao@ou.edu.vn
Nơi nhận:
- Sinh viên ngành NNA;
- Khoa NN, Khoa ĐTĐB;
- Phòng KT; Trung tâm QLHTTT;
- Lưu: VT, QLĐT.
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