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THÔNG BÁO
về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) năm học 2019-2020

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo việc 

tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học 

hệ chính quy các khóa 2017, 2018 và 2019 đăng ký chọn học ngoại ngữ không chuyên là 

tiếng Anh nhưng chưa dự kiểm tra đầu vào. Thông báo cụ thể như sau:

1. Mục đích

Đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xem xét miễn các 

học phần tiếng Anh không chuyên theo qui định trong chương trình đào tạo ngoại ngữ không 

chuyên của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Kết quả kiểm tra của sinh viên được chia thành 6 cấp độ như sau:

Kết quả Miễn học xếp lóp Ghi chú

Dưới 200
Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 1.

200-249
Sinh viên được miễn học học 
phần tiếng Anh 1

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 2.

250-299
Sinh viên được miễn học học 
phần tiếng Anh 1 và 2

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 3.

300-349
Sinh viên được miễn học học 
phần tiếng Anh 1, 2 và 3

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 4.

350-399
Sinh viên được miễn học học 
phần tiếng Anh 1,2,3 và 4

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 5.

400
Sinh viên được miễn học học 
phần tiếng Anh 1,2,3,4 và 5

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 6.

2. Thòi gian, địa điểm và lịch kiểm tra

- Thời gian: 08/12/2019

■ Địa điểm (dự kiến): Dãy B - Trường ĐH Thủ Dầu Một

3. Đối tượng dự kiểm tra

Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy (DI7, D I8, D I9) đăng ký chọn học ngoại ngữ 

không chuyên là tiếng Anh nhưng chưa dự kiểm tra đầu vào. Đối với các sinh viên chưa
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đăng ký chọn ngoại ngữ không chuyên sẽ phải đăng ký chọn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng 

Trung Quốc hoặc tiếng Pháp) trước khi đăng ký dự kiểm tra theo thông báo này. Cách thức 

đăng ký như sau:

Bước 1: Vào website Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo Quốc tế wwwễflc.tdmu.edu.vn 

Bước 2; Đăng nhập (góc bên trái màn hình) tài khoản cá nhân:

+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên 

+ Mật khẩu đăng nhập: Mã số sinh viên 

Bước 3: Vào Trang cá nhân (góc bên trái màn hình) để tiến hành đăng ký.

4. Nội dung kiểm tra

Bài kiểm tra gồm 2 phần: tự luận và vấn đáp, cụ thể như sau:

stt Phần thi Hình thức kiểm tra Thang điêm Thời gian Ghi chú

1 Tự luận
{Nghe, Đọc và Viết)

Thí sinh làm bài trên 
phiếu trả lời

0-100/môn 90 phút

2 Vấn đáp
Thí sinh thi vân đáp 

trực tiếp với giám khảo
0-100

5-7 phút/ 
thí sinh

5. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng

6. Thòi gian và địa điểm đóng lệ phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/12/2019 tại 

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Thủ Dầu Một.

7. Những điều cần biết
- Danh sách phòng thi sẽ được niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, 

facebook www.facebookỄcom/tdmu.flc/ và trên trang điện tử www.flc.tdmụệeduệyn vào ngày 
06/12/2019;

- Sinh viên phải xem danh sách niêm yết phòng thi tại các nơi nêu trên và cần xem kỹ các 
thông tin sau: phòng thi; giờ thi; và ngày thi. Lưu ỷ: sinh viên phải có mặt tại địa điểm thi 
trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân khi vào phòng thi./. 

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Website trường ĐHTDM;
- Các Khoa;
- Website, Facebook TTNN&ĐTQT;
- Lưu: TTNN&ĐTQT.
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