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THÔNG BÁO
về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh EPT-TDMU

khóa ngày 14/07/2019

1. Thời gian, địa điểm thi và đối tượng dự thi

■ Ngày thi: 14/07/2019 (cả ngày: từ 7:00 vào buổi sáng và 13:00 vào buổi chiều);

■ Địa điểm thi: Trường Đại học Thủ Dầu Một;

■ Đối tượng dự thi: Tất cả thí sinh có nhu cầu thi lấy chứng chỉ tiếng Anh EPT-TDMU.

2. Đ ăng ký d ự  th i

2.1. Hồ sơ đăng ký dự thi

ề Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) với đầy đủ thông tin và chữ ký của thí sinh;

■ 02 ảnh cở 3cm X 4cm được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký;

■ 01 bản sao giấy tờ tùy thân (không cần chứng thực).

2.2. Đăng ký dự thi

■ Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ thi tại Trung tâm Ngoại ngữ (không nhận hồ sơ dự thi qua 

chuyển phát nhanh, qua email hoặc đăng ký hộ). Khi đến đăng ký thí sinh mang theo 

bản gốc giấy từ tùy thân (CMND, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu) và Thẻ sinh viên 

(đăng ký dự thi EPT-TDMƯ) để đối chiếu. Giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực, không 

quá 13 năm kể từ ngày cấp, không ép nhựa lần 2.

■ Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí dự thi nộp tại: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế 

Trường Đại học Thủ Dầu Một. cổng 2 - Trường Đại học Thủ Dầu Một. số 06 Trần 

Văn ơn, p. Phú Hòa, TP.TDM, tỉnh Bình Dương

2.3. Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/07/2019 (20 giờ 00)

3. Lệ phí dự thi

3.1. Lệ phí thi mới: 400.000đ/ 1 lần thi

3.2. Lệ phí thi lại EPT-TDMU

stt Số môn thi lại Lệ phí Ghi chú

1 1 môn 200.000đ

2 2 môn 300.000đ

3 3 môn 400.000đ



4. Các quy định
4.1. Quy định bảo lưu

■ Sinh viên và học viên cao học Trường Đại học Thủ Dầu Một được phép bảo lưu kết 
quả thi những môn (Nghe, Đọc, Viết, Nói) đạt từ mức điểm tối thiểu trở lên khi có điểm 
trung bình 4 môn (Nghe, Đọc, Viết, Nói) KHÔNG ĐẠT mức điểm chuẩn đầu ra tối thiểu 
theo quy định của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Mức điểm cụ thể như sau:

stt Bậc đào tạo Hình thức đào tạo Điểm tối thiểu Ghi chú

1 Cao đẳng
Chính quy 35
Thường xuyên 30

2 Đại học
Chính quy 45
Thường xuyên 40

3 Cao học
Khóa tuyên sinh năm 2015 65
Khóa tuyên sinh năm 2016 trở vê sau 55

■ Nếu có nhu cầu thi lại các môn đã đạt trong các kỳ thi trước, thí sinh không được bảo 
lưu kết quả các môn này và phải lấy điểm thi lại.

« Thời hạn bảo lưu là 06 tháng, thí sinh có thể tham gia nhiều khóa thi trong thời hạn 
này. Hết thời hạn bảo lưu (hết 06 tháng tính từ  khóa thí sinh bắt đầu sử dụng kết quả 
bảo lưu), thí sinh phải thi lại cả 4 môn.

4.2ế Xem danh sách phòng thi
Danh sách phòng thi được niêm yết tại tại Trung tâm, website: www.tdmuflc.edu.vn 
hoặc íacebook: facebook.com/tdmu.flc. Thí sinh xem danh sách phòng thi và đến phòng 
thi được niêm yết.

4.3. Quy định khi đi thi
■ Thí sinh phải m ang theo Giấy tờ tùy thân, Thẻ sinh viên và Phiếu đăng ký dự thi (có  

dấu giáp lai).
■ Thí sinh không được mang vào phòng thi vật dụng có giá trị hoặc trang sức (ĐTDĐ, 

máy tính, IPAD, đồng hồ, ví tiền, sách và tài liệu, áo khoác...) mọi trường hợp mất 
mát Trung tâm không chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:
- wébsite ĐHTDM;
- Website TTNN&ĐTQT;
- Lưu: TTNN.

http://www.tdmuflc.edu.vn

