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DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
o  QUÓC TÉ ' Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐTQT Bình Dương, ngày / 2 -  tháng ũ C n ă m  2019

THÔNG BÁO
y /v  m ở lớp các học phần Ngoại N gữ cho sinh viên khóa 2016 trở về trước

Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo Quốc tế (Trung tâm) thông báo về việc mỏ' lóp học các 
học phần Ngoại ngữ cho sinh viên khóa tuyển sinh từ 2016 trở về trước như sau:

1. ĐĂNG KỶ HỌC
1.1. Đối tượng đăng ký

- Toàn thể sinh viên khóa 2016 trỏ' về trước
1.2. Các lớp ngoại ngữ được mở

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

1 Tiếng Anh 1 (2+1) 60 1 rối thứ 6

2 riếng Anh 2 (2+1) 60 1 rối thứ 7

3 Tiếng Anh 3 (2+1) 60 2 Sáng & Chiều Chủ nhật

4 Tiếng Anh 4 (2+1) 60 8 Sáng & Chiều Thứ 7, Chủ nhật

Tổng 12
1.3ề Thời gian học: 28/06/2019

Các lóp 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 t iế t /1 buổi/ tuần)
1.4. Thòi gian đăng ký: đăng ký học tại Trung tâm từ 12/06/2019 đến 17/06/2019.
1.5. Học phí:

a. Học mói:
- Sinh viên hệ đào tạo chính quy

236.000đ X 2 (TC lý thuyết) + 354.000đ X 1 (TC thực hành) = 826.000đ

- Sinh viên hệ đào tạo thường xuyên
354.000đ X 2 (TC lý thuyết) + 531.000Ổ X 1 (TC thực hành) = 1.239.000đ

b. Học lại:
- Sinh viên hệ đào tạo chính quy

354.000đ X 2 (TC l ý  thuyết) + 531.000đ X 1 (TC thực hành) = 1.239.000đ

- Sinh viên hệ đào tạo thường xuyên
460.000Ổ X 2 (TC l ý  thuyết) + 690.000đ X 1 (TC thực hành) = 1.610.000đ



II. NHỮNG ĐIÈU CÀN BIÉT
2.1. Yêu cầu đăng ký

- Để tránh việc trùng lịch học trong suốt học kỳ (15 tuần), sinh viên phải căn cứ trên thòi 
khóa biểu cá nhân eủa mình để đăng ký lớp học cho phù hợp (sinh viên sẽ không được phép 
thay đoi lớp học sau khi đóng học phí 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. Thòi 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 trước ngày học đã đăng ký 
trong trường họp có thay đổi phòng học;

- Lớp học sẽ bị hủy hoặc bị dồn lớp nếu lóp đó không đáp ứng đủ số lượng mở lớp.

Trân trọng thông báo./.

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


