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THÔNG BÁO
V/v đăng ký học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp) trong 

chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên đối vói sinh viên năm thử nhất hệ
đại học chính quy khóa 2017

Căn cứ Công văn số 536/ĐHTDM-ĐTĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ 
Dầu Một về việc tổ chức dạy học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ đại học 
chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một từ năm 2017, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo 
đến các Khoa về việc thôn£ báo cho sinh viên đăng ký học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng 
Trung Quốc và tiếng Pháp) trong chương trình đào tạo ngoại ngữ không chuyên. Nội 
dune; cụ thê như sau:

1. Đối tưọìig đăng ký
Toàn thể sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quý khóa 2017.

2ẽ Điều kiện đăng ký
- Các sinh viên chọn tiếng Trung Quốc sẽ đăng ký học từ học phần Tiếng Trung 

Quốc 1;
- Các sinh viên chọn tiếng Pháp sẽ đăng ký học từ học phần Tiếng Pháp 1;
- Các sinh viên đăng ký học tiếng Anh sẽ được xếp lớp theo kết quả kiểm tra tiếng 

Anh đầu vào ngày 21 và 22/10/2017. Sinh viên truy cập địa chỉ trang web (ỏ’ 
mục 5) đế xem kết quả kiếm tra đầu vào;

- Những sinh viên khône; đăng ký chọn ngoại ngữ khônơ chuyên hoặc không tham 
gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào sẽ không được đăng ký trona, khóa này.

3. Thời gian đăng ký: Sinh viên đăns; ký học Online từ 31/10/2017 -  07/11/2017.

4. Học phí: 216.000 X 2 tín chỉ = 432.000đ/1 học phần
❖ Lưu ỷ: Sinh viên đóng học phí trong vòng 72 giờ kể từ thòi điếm hoàn thành 

đăng ký học Online

5. Hướng dẫn đăng ký Onlines:
Birớc 1: Vào website của Trung tâm Ngoại ngữ wwwệtdmiiflc.edu.vn, chọn mục 

Đăng ký;
Bu ó c 2 : Chọn buổi học: Sáng, chiều hoặc tối từ Thứ 2 đến Chủ nhật;



Bụ •ỏ'c 3: Đăng nhập:
+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên 
+ Mật khẩu đăng nhập: Mã số sinh viên 

Bưỏc 4: Chọn mục xác nhận đăng kỷ học để hoàn tất đăng ký Online. Sau khi đăng 
ký học thành công, sinh viên có thể vào trang cá nhân để kiểm tra lại 
thông tin.

Lưu  ý.ễ Sau khi đăng nhập, sinh viên đổi mật khẩu của mình đê bảo mật thông tin.

6. Thòi gian học: Bắt đầu từ ngày 13/11/2017, giờ học cụ thể như sau:
Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 
Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 
Buổi tối: Từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30

7. Thòi gian mở khóa tiếp theo từ ngày 01/03/2018

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-  HT, cảc PHT;
- Các Khoa, Phòng ban;
- Lưu: TTNN.


