
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:  2251 /ĐHTN-ĐTĐH Đắk Lắk, ngày 03  tháng 11 năm 2020 

 V/v tổ chức kiểm tra năng lực 

 Tiếng Anh cho sinh viên 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

 

 Thực hiện đề án “Kiểm tra năng lực tiếng Anh, công nhận và chuyển điểm học phần cho 

sinh viên không chuyên tại trường Đại học Tây Nguyên” đã được ban hành theo Quyết định số          

1689/QĐ-ĐHTN-KNN ngày 19 tháng 8 năm 2019. Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các Khoa 

triển khai tới sinh viên các nội dung sau: 

 1. Thành phần tham dự kiểm tra 

 Sinh viên khoá 2020 có nhu cầu dự kiểm tra năng lực tiếng Anh để được công nhận điểm 

cho các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 và Tiếng Anh 4. 

 2. Hình thức kiểm tra 

 Nghe hiểu 25 câu trong thời gian 35 phút và Đọc hiểu 35 câu trong thời gian 45 phút. 

 3. Thời gian và địa điểm kiểm tra 

 - Thời gian kiểm tra: Các ngày 14 - 15/11/2020 

 - Địa điểm kiểm tra: 4 phòng máy tính tại giảng đường 7. 

 4. Quy định về đăng ký dự kiểm tra: 

 - Địa điểm đăng ký: Sinh viên có thể đăng ký dự kiểm tra trên phần mềm đăng ký học 

phần tại Trung tâm Thông tin của Nhà trường hoặc đăng ký tại nhà bằng phần mềm đăng ký học 

phần tải trên Website của trường. 

 - Thời gian đăng ký: Trước ngày 11/11/2020. 

 5. Quy định về việc chuyển điểm học phần Tiếng Anh 

 Sinh viên được chuyển điểm đối với các học phần Tiếng Anh khi đạt được các yêu cầu 

cụ thể được quy định trong đề án đã được Nhà trường phê duyệt. 

 6. Lệ phí kiểm tra 

 - Nhà trường chỉ thu lệ phí kiểm tra đối với những sinh viên đủ điều kiện được công nhận 

chuyển điểm với mức thu là 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) đối với mỗi học phần Tiếng 

Anh được chuyển điểm (Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4). 

 - Thời gian nộp lệ phí: Trong vòng 02 tuần kể từ khi công bố kết quả kiểm tra, sau 

thời gian trên nếu sinh viên không nộp lệ phí thì kết quả kiểm tra sẽ bị huỷ bỏ. 

 Nhận được thông báo này, yêu cầu Lãnh đạo các Khoa nhanh chóng triển khai thực hiện./. 
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