
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:/ 0  /TB-TTNN Bình Dương, ngàyxOtháng ùj_năm 2023

THÔNG BÁO
v ề  việc đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 (đợt 2) năm học 2022-2023

(sinh viên D20, D21, D22)

I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC
1.1. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy và thường xuyên (VHVL-Văn bằng 1) khóa tuyển 
sinh 2020, 2021, 2022 (sau đây gọi là sinh viên D20, D21, D22);

- Lưu ý: sinh viên hiện đang học NNKC đăng ký học sau khi kết thúc khóa học

l ễ2. Quy định đối tưọng đăng ký
a) Sinh viên D22

- Đăng ký học từ học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Trung Quốc 1, Tiếng Pháp 1;
- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học từ Tiếng Anh 2 trở lên, phải dự kiểm tra xếp lóp 

tiếng Anh và đạt kết quả xếp lóp theo quy định (chi tiết xem Mục III).

b) Sinh viên D20 và D21
- Sinh viên đã học NNKC, đăng ký học theo cấp độ đã đạt;
- Sinh viên chưa học NNKC, đăng ký học từ Tiếng Anh I, Tiếng Trung Quốc 1, Tiếng Pháp Ị;
- Sinh viên chưa học NNKC và có nguyện vọng đăng ký học từ  Tiếng Anh 2 trở  lên, phải 

dự kiểm tra xếp lớp tiếng Anh và đạt kết quả xếp lóp theo quy định (chi tiết xem Mục III)

l ẵ3. Thông tin về các lóp NNKC

Stt Học phần Số tín chỉ Sô tiêt Sô buôi học Thời gian học

1 Tiếng Anh 1-6 2 (0+2) 60 15
1 buôi/tuân; băt đâu từ 

27/03/2023

2 Tiếng Trung quốc 1-6 2 (0+2) 60 15
1 buôi/tuân; băt đâu từ 

27/03/2023

3 Tiếng Pháp 1-6 2 (0+2) 60 15
1 buôi/tuân; băt đâu từ 

27/03/2023

1.4. Các lớp NNKC được mở
1 2 3 4 5 6

Tiếng Anh ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Pháp

1.5ế Hình thửc học: trực tiếp trên lóp 
1.6Ể Thòi gian và hình thửc đăng ký

- Hình thức đăng ký: trực tuyến (online) trên trang wwwễflc.tdmu.edu.vn (xem Mục 4.1)
- Thời gian đăng ký: từ 13/03/2023 ưén hết ngày 16/03/2023



II. THÔNG TIN HỌC PHÍ 
2.1ễ Học phí

Căn cứ theo Thông bảọ 02/TB-ĐHTDM, ngày 01/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Thủ Dầu Một về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023.

1) Học p h í học mới
Stt Học phần Số tín chỉ Hệ chính quy Hệ thường xuyên Ghi chú
1 Tiêng Anh 1-6 2 (0+2)

1.200.000đ
2 X 600.000đ/TC

1.800.000đ
2 X 900.000 đ/TC

2 Tiêng Trung Quôc 1-6 2 (0+2)
3 Tiêng Pháp 1-6 2 (0+2)

Học p h ỉ học lại (=HP học mới nhân (x) h ê số 1,5)
stt Học phân Sô tín chỉ Hệ chính quy Hệ thường xuyên Ghi chú
1 Tiêng Anh 1-6 2 (0+2) 1.800.000đ

1.200.000đ X 1,5 
(HP học mới)

2ễ700.000đ
1.800.000đ X 1,5 

(HP học mới)
2 Tiêng Trung Quôc 1-6 2 (0+2)
3 Tiêng Pháp 1 -6 2 (0+2)

2.2. Thòi gian thanh toán học phí: từ 17/03/2023 (10 giờ 00) đến hết ngày 21/03/2023
2.3. Hình thức thanh toán: (chi tiết tại Mục 4.2)

- Qua ứng dụng BIDV Smartbanking (không tính phí giao dịch)
- Tại các trạm ATM của BIDV (không tính phí giao dịch)
- Tại quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV (phí giao dịch là 5.000đ)

III. KIỂM TRA XÉP LỚP TIỂNG ANH
3.1. Kết quả xếp lớp

Ket quả xếp lóp, xét miễn các học phần tiếng Anh không chuyên được qui định tại Quyết 
định số 919/QĐ-ĐHTDM ngày 01/06/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một về việc 
ban hành Chương trình đào tạo Ngoại ngữ không chuyên trình độ đại học tại Trường Đại học 
Thủ Dầu Một, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm tra Miễn học xếp  lóp Ghi chú
400 Tiếng Anh 1,2,3,4 và 5 Tiếng Anh 6 (0+2)

350 - 399 Tiếng Anh 1,2,3 và 4 Tiếng Anh 5 (0+2)

300 - 349 Tiếng Anh 1, 2 và 3 Tiếng Anh 4 (0+2)

250 - 299 Tiếng Anh 1 và 2 Tiếng Anh 3 (0+2)

200 - 249 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 (0+2)

Dưới 200 Không được miễn Tiếng Anh 1 (0+2)

3.3. Thòi gian và địa điểm kiểm tra
■ Thời gian: 01/03/2023 (buổi tối bắt đầu từ 17 giờ 00)
■ Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một

3.4. Đăng ký dự kiểm tra
■ Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2023
■ Lệ phí dự kiểm tra: miễn phí



■ Sinh viên có nguyện vọng dự kiểm tra trưc tiếp đăng ký tai Trung tâm Ngoai ngữ tại cổng 2, 
số 06 Trần Yăn ơn, p. Phú Hòa, TP. TDM, Bình Dương.

3.5ế Nội dung kiểm tra
Bài kiểm tra gồm 2 phần: tự luận và vấn đáp, cụ thể như sau:

s tt Môn thi Hình thức kiểm tra Thang điểm Thời gian
1 Nghe, Đọc và Viết Trắc nghiệm + tự luận 0-100/môn 90 phút
2 Nói Vấn đáp 0-100/môn 5-7 phút/ thí sinh

3.6. Những điều cần biết khi dự kiểm tra
- Danh sách phòng thi sẽ được niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ, facebook 

www.facebookỀcom/tdmu.flc/ và trên trang điện tử www.flc.tdmu.edu.vn vào ngày 28/02/2023;
- 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 CMND/CCCD khi vào phòng thi.

IV. HƯỚNG DẪN
4.1Ế Hướng dẫn đăng ký Online

Bước 1: Vào website của Trung tâm Ngoại ngữ www.flc.tdmu.edu.vn;
Bước 2: Đăng nhập:

+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
+ Mật khẩu đãng nhập: Mã số sinh viên (mật khẩu mặc định)

Bước 3: Chọn lóp học;
Bước 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 hoặc thay 
đổi lóp học trước khi đóng học phí.

4.2. Hướng dẫn thanh toán học phí
Sinh viên có thể thanh toán học phí qua 3 hình thức sau:
Hình thức L Qua ứng dụng BIDVSmartbanking

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng BIDV Smartbanking
Bước 2. Vào mục “Thanh toán” chọn “Học phí_Lệ phí thi Trường học”
Bước 3. Chọn Nhà cung cấp “Trung tâm ngoại ngữ CN Bình Dương”
Bước 4. Nhập mã KH là “Mã số sinh viên” -*■ chọn “Tiếp tục”
Bước 5. Kiểm tra thông tin gồm: Tên khách hàng, số tiền, Nội dung (có “HP_mã lớp 

đăng ký”)
Bước 6. Nhập mã OTP để hoàn tất

Hìnli thức 2. Tại các trạm ATM  của BIDV
Bước 1. Đăng nhập tài khoản BIDV
Bước 2. Chọn “Thanh toán” -* di chuyển đến mục “Học phí_Lệ phí thi_trường học” -* 

chọn “Tiếp tục”
Bước 3. Chọn Nhà cung cấp “Trung tâm ngoại ngữ CN Bình Dương” -* chọn “Tiếp 

tục” -*■ chọn “Tiếp tục”
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Bước 4. Nhập mã KH là “Mã số sinh viên” -*■ nhấn “Enter”
Bước 5. Kiểm tra thông tin gồm: Tên khách hàng, số tiền, Nội dung (có “HP_mã lớp 

đăng ký”)
Bước 6. Chọn “Có” để hoàn tất 

Hình thức 3. Tại các quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV (phỉ giao dịch ỉà 5. OOOđ)
Khi nộp học phí tại các quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV, sinh viên yêu cầu giao dịch 

viên với nội dung “Nộp học phí_Lệ p h í theo chương trình thanh toán hóa đơn” cho Trung tâm 
Ngoại ngữ - Trường Đại học Thủ Dầu Một với thông tin tài khoản như sau:

- Sổ tài khoản: 65010000637293 tại Ngân hàng BIDV CN Bình Dương
- Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ

V. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
5.1. Lưu ý khi đăng ký lóp

- Để tránh việc trùng lịch học trong suốt học kỳ, sinh viên phải căn cứ trên thời khóa biểu cá 
nhân của mình để đăng ký lóp học cho phù họp (sinh viên sẽ không được phép thay đối lớp học 
trong suốt quá trình học)',

- Sinh viên có thể đăng ký học các buổi Sáng (7:00-10:30), Chiều (12:30-16:00) hoặc Tối 
(17:30-20:45) các ngày trong tuần (từ Thứ Hai đến Chủ nhật). Mỗi lóp học 1 buổi/tuần. Thời 
lượng mỗi buổi học là 4 tiết.

5.2. Lưu ý trước ngày bắt đầu học:
- Sinh viên kiểm tra trạng thái học phí và đến TT1SÍN để xử lý nếu có sai sót;
- Sinh viên kiểm tra lịch học trên tài khoản cá nhân trong trường hợp có thay đổi phòng học;
- Sinh viên xem danh sách lớp bị hủy do không đủ số lượng mở lớp trên trang thông tin 

www.flc.tdmu.edu.vn;
- Sinh viên đến Trung tâm để chọn một lóp học tương ứng khác nếu có tên trong danh sách 

lóp bị hủy do không đủ số lượng mở lóp.

5.3. Lưu ý về việc thanh toán học phí
- Sinh viên KHÔNG thanh toán học phí ngoài 3 hình thức trên (KHÔNG chuyển khoản 

vào tài khoản ngân hàng của TTNN)
- Sinh viên KHÔNG thanh toán học phí sau thời gian thanh toán học phí (Mục 2.2).
- Những sinh viên không thanh toán học phí hoặc thanh toán học phí sau thời gian thanh 

toán học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lóp.

Trên đây là thông báo đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) học kỳ 2 (đợt 2) 
năm học 2022-2023. Đề nghị các đơn vị có liên quan trong Trường thông báo đến toàn thể sinh 
viên biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Website trường;
- Website/Facebook TTNN;
- Lưu: TTNN.

GIÁM ĐỐC
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