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THÔNG BÁO
V /v mỏ' lớp các học phần N goại N gữ  cho sinh viên khóa 2016 trở  về trước

Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo Quốc tế thông báo về việc mỏ’ lớp học các học phần 
Ngoại ngữ cho sinh viên khóa tuyến sinh từ 2016 trở về trước như sau:

1. ĐĂNG KÝ HỌC  
1Ệ1. Đối tượng đăng ký

- Toàn thể sinh viên khóa 2016 trở về trước 
1.2. Các lớp ngoại ngũ' đưọc mỏ’

stt Lớp Số tiết SL lớp dự kiến Buổi học Ghi chú

1 Tiếng Trung Quốc 1 (2+1) 60 1 Tối thứ 6 và tối thứ 7 KLB18AV101

2 Tiếng Trung Quốc 3 (2+1) 60 1 Tối thứ 4

3 Tiếng Trung Quốc 4 (2+1) 60 1 Tối thứ 6

4 Tiếng Pháp 3 (2+1) 60 Tối thứ 7

5 Tiếng Anh 2 (2+1) 60 Tối thứ 6

6 Tiếng Anh 3 (2+1) 60 Tối thứ 7

7 Tiếng Anh 4 (2+1) 60 ■ 3 Tôi thứ 7, Sáng CN, Chiều 
CN

Tổng 9
1.3. Thời gian học: 22/11/2019

Các lớp học vào buổi:
Sáng (7:00 - 10:30)
Chiều (12:30 - 16:00)
Tối (17:30 -20:45)

- Mỗi lớp học trong 15 tuần (4 tiết/ 1 buổi/ tuần) 
l ệ4. Thời gian đăng ký: đăng ký học tại Trung tâm từ 07/11/2019 đến 18/11/2019.
1.5. Học phí:

Căn cứ theo Quyết định về mức thu học phí năm học 2019-2020 số 11/QĐ-HĐTr ngày 
04 tháng 09 năm 2019 
a. Học mới:

- Sinh viên hệ đào tạo chính quy
2 (TC lý thuyết) X 260.000Ổ + 1 (TC thực hành) X 390.000đ = 910.000đ
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- Sinh viên hệ đào tạo thường xuyên
2 (TC lý thuyết) X 390.000đ + 1 (TC thực hành) X 585.000đ = 1.365.000đ 

b. Học lại:
- Sinh viên hệ đào tạo chính quy
2 (TC lý thuyết) X 260.000đ + 1 (TC thực hành) X 390.000đ X l ệ5 =1.365.000đ

- Sinh viên hệ đào tạo thường xuyên
2 (TC lý thuyết) X 390.000đ + 1 (TC thực hành) X 585.000Ớ X 1.5= 2.047.500đ

II. NHỮNG ĐIÈU CẦN BIÉT 
2ểl. Yêu cầu đăng ký

- Để tránh việc trùng lịch học trong suốt học kỳ (15 tuần), sinh viên phải căn cứ trên thời 
khóa biểu cá nhân của mình để đăng ký lớp học cho phù họp (sinh viên sẽ không được phép 
thay đối lớp học sau khi đóng học ph ỉ và trong suốt quá trình học);

- Sinh viên đăng ký học các buổi đã thông báo. Mỗi lóp học 1 buổi/tuần và học trong 15 
buổi. Thời lượng mỗi buổi học là 4 tiết (45 phút/1 tiết).
2.2. Cần xem lại lịch học trước ngày học

- Sinh viên cần xem lại lịch học cụ thể trong tài khoản cá nhân trưó’c ngày học đã đăng ký 
trong trưcmg họp có thay đổi phòng học;

- Lóp học sẽ bị hủy hoặc bị dồn lóp nếu lớp đó không đáp ứng đủ số lượng mỏ' lớp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-  Phòng Đào tạo ĐH;
- Các Khoa;
- Lưu: TTNN&ĐTQT.
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