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LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký Tiếng Anh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017
(chương trình tiêu chuẩn) trong HK dự thính 2/2018-2019
Căn cứ thông báo số 216/TB-PĐH, ban hành ngày 26/10/2018, nhắc nhở việc học Tiếng
Anh và triển khai qui định học vụ về hoàn tất các học phần Tiếng Anh áp dụng cho sinh viên khóa
tuyển sinh 2017 (chương trình tiêu chuẩn);
Nay phòng Đại học thông báo về việc đăng ký Tiếng Anh trong HK dự thính 2/2018-2019
như sau:
1. Sinh viên từ cấp độ Dự bị Tiếng Anh 1, 2, 3 và Tiếng Anh 1 được đăng ký thêm 1 cấp độ
cao hơn trong HK dự thính.
VD: sinh viên đang học Tiếng Anh 1 trong HK2/2018-2019, thì HK dự thính 2/18-19 được
đăng ký Tiếng Anh 2.
2. Sinh viên đang học Tiếng Anh 1 trong HK2/2018-2019, trong đợt đăng ký kế hoạch học tập
từ ngày 18/12 – ngày 20/12/2018 SV đã đăng ký Tiếng Anh 1 thì khi đăng ký môn học
chính thức SV vẫn đăng ký bình thường. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký môn học, phòng
Đại học sẽ dựa vào kết quả ĐKMH trong HK dự thính 2/2018-2019 để cập nhật lại cấp độ
tiếng Anh cho sinh viên.
3. Sinh viên thuộc đối tượng trên chưa đăng ký KHHT trong HK dự thính 2/2018-2019, có
nguyện vọng đăng ký bổ sung môn Tiếng Anh. Sinh viên sẽ đăng ký bổ sung từ 13h00 ngày
11/02 đến 13h00 ngày 13/02/2019.
4. Sinh viên thuộc từ cấp độ tiếng Anh 2 trở về sau, nếu đã có kết quả đăng ký môn tiếng
Anh ở HK chính thì không đăng ký tiếng Anh trong HK dự thính. Nếu sinh viên đăng
ký học tiếp tiếng Anh trong HK dự thính thì phòng Đại học vẫn giữ nguyên cấp độ sinh viên
đăng ký và sinh viên sẽ chịu trách nhiệm về việc đăng ký học lại môn học này.

Để đảm bảo quyền lợi cho SV, kính đề nghị các Khoa/Trung tâm thông báo rộng rãi cho tất
cả SV biết bằng nhiều kênh thông tin như: bản tin của Khoa, website, Hệ thống thông tin SV,
GVCV, ban cán sự lớp…
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