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

Số: /  a. /TB-TTNN Bình Dương, ngàyồ/ị tháng oC năm 2022

THÔNG BÁO
v ề  việc đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên (NNKC)

Học kỳ 3 năm học 2021-2022 (D20, D21)

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

- Sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy khóa 2020, 2021;
- Sinh viên đại học hệ đào tạo thường xuyên (VHVL-Văn bằng 1) khóa 2020, 2021.

Thôn g tin vê các lóp NNKC
stt Học phần Số tín chỉ Số tiết Số buổi học Thời gian học

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

20/06/2022

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

20/06/2022

3 Tiếng Pháp 1-6 2 (0+2) 60 15
1 buổi/tuần; bắt đầu từ 

20/06/2022

1.3. Các lớp NNKC được mở
1 2 3 4 5 6

Tiếng Anh ■ ■ ■ ■ □ □
Tiếng Trung Quốc

□□□□■■

Tiếng Pháp

□□□□■■

1.4. Hình thửc học: trực tiếp trên lớp

1.5. Thòi gian và hình thức đăng ký
- Hình thức đăng ký: trực tuyến (online) trên trang www.flc.tdmu.edu.vn (xem Mục 3.1)
- Thời gian đăng ký: từ 09/06/2022 đến hết ngày 12/06/2022

II. THÔNG TIN HỌC PHÍ 

2ềl. Học phí
Căn cứ theo Thông báo 37/TB-ĐHTDM, ngày 28/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thủ Dầu Một về việc thu học p h ỉ học kỳ 3 năm học 2021-2022.
1) Học p h í học mới

stt Học phần Số tín chỉ Hệ chính quy Hệ thường xuyên
Ghi
chú

1 Tiếng Anh 1-6 2 (0+2)
980ẳ000đ

2 X 490.000đ/TC
1.470.000đ

2 X 735.000 đ/TC
2 Tiếng Trung Quốc 1-6 2  ( 0 + 2 )

3 Tiếng Pháp 1-6 2  ( 0 + 2 )
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2) Học p h í học lại (=IIP học mới nhân (x) hệ số 1,5)

Stt Học phần Số tín chỉ Hệ chính quy Hệ thường xuyên
Ghi
chú

1 Tiêng Anh 1-6 2 (0+2) 1.470.000Ổ 2.205.000đ
2 Tiếng Trung Quốc 1-6 2 (0+2) 980.000đx 1,5 l Ế470.000đx 1,5
3 Tiếng Pháp 1-6 2 (0+2) (HP học mới) (HP học mới)

2 . 2 . Thời gian thanh toán học phí: từ 13/06/2022 (10 giờ 00) đến hết ngày 16/06/2022

2.3. Hình thức thanh toán: (chi tiết tại Mục 3.2)
- 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. HƯỚNG DÃN
3.1. Hướng dẫn đăng ký Online

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

+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
+ M ật khẩu đăng nhập: Mã số sinh viên (mật khẩu mặc định)

Bước 3 : Chọn lớp 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.

3ế2. 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 B ID V Smartbanking
Bước 1. Đăng nhập ứng dụng BIDV Smartbanking
Bước 2. Vào mục “Thanh toán” -* chọn “Học phí_Lệ phí thi_Trưòng 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 

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

ITinlí thức 2. Tại các trạm A TM  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 Dưong” - *  chọn 

“Tiếp tục” -+ chọn “Tiếp tục”
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

ÌUNGĨẲ! 
GOẠI NG!
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Hình thức 3. Tại các quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV (phí giao dịch là 5. ()()()đ)
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:

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

IV. NIIỮNG DIỀU CẦN LƯU Ý
4.1. Lưu ý khi đăng ký lóp

- Đe 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 lớp học cho phù họp (sinh viên sẽ không được phép thay đổi 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.

4.2. Lưu ý trước ngày bắt đầu học:
- Sinh viên kiểm tra trạng thái học phỉ và đến TTNN để xử lý nếu có sai sót;
- Sinh viên kiểm tra lại lịch học trên tài khoản cá nhân trong trường họp có thay đổi hoặc 

sai sót;
- Sinh vỉên xem danh sách lớp bị hủy do không đủ số lượng mở lóp trên trang thông tin 

WW W . f l c . t d m u ễe d u . v n ;

- Sinh viên đến Trung tâm để chọn một lóp học tương ứng khác nếu có tên trong danh 
sách lớp bị hủy do không đủ số lượng mở lớpể

4.3. 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 K ĨIÔ N G  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 3 năm học 
2021-2022. Đề nghị các đơn vị có liên quan trong Trường thông báo đến toàn thể sinh viên 
biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các đon vị thuộc Trường;
- Website trưcrng;
- Website/Facebook TTNN;
- Lưu: TTNNA
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