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THÔNG BÁO
v ề  việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho sinh viên khóa 2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc khảo sát 

năng lực tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đăng ký chọn 

ngoại ngữ và lịch kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (lần 2) cho sinh viên khóa 2017 chưa 

đăng ký chọn ngoại ngữ và vắng kiểm tra đầu vào được tổ chức vào ngày 

21&22/10/2017. Thông báo cụ thể như sau:

1. Đăng ký chọn ngoại ngữ

Đối với các sinh viên chưa đăng ký chọn ngoại ngữ không chuyên theo Thông báo số 

08/TB-TTNN ngày 29/09/2017 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ sẽ phải đăng ký chọn 

ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Pháp) trong chương trình đào tạo ngoại 

ngữ không chuyên, cụ thê như sau:

1.1. Quy định chọn ngoại ngữ không chuyên

Sinh viên chọn 01 (một) trong số các ngoại ngữ được quy định trong Chương trình đào 

tạo Ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Thủ Dầu Một và không được thay đổi sau 

khi đã đăng ký. Những sinh viên chọn học tiếng Anh sẽ tham gia kỳ kiểm tra năng lực tiếng 

Anh đầu vào để được xếp lớp học.

Quy định chọn ngoại ngữ không chuyên

Stt Sinh viên Ngoại ngữ được chọn Ghi chú

1 Không chuyên tiếng Anh và tiếng Trung Quốc
1. Tiêng Anh

2. Tiếng Trung Quốc

2 Chuyên tiếng Anh
1. Tiêng Pháp

2. Tiếng Trung Quốc

3 Chuyên tiếng Trung Quốc
1. Tiêng Anh

2. Tiếng Pháp

1.2. Thời gian đăng ký: Từ 09/01/2018 đến 20/01/2018 

l ế3. Phương thức đăng ký



Sinh viên vào website của Trung tâm Ngoại ngữ để đăng ký. Các bước đăng ký như sau: 

Bưỏc 1: Vào website của Trung tâm Ngoại ngữ www.tdmuflc.edu.vn, chọn mục Đăng 

ký (phía bên phải màn hình);

Bước 2: Đăng nhập (góc bên trái màn hình) tài khoản cá nhân:

+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên 

+ M ật khẩu đãng nhập: Mã số sinh viên 

Bước 3; Vào Trang cá nhân (góc bên trái màn hình) để tiến hành đăng ký.

Lưu  ýệ* Sau khi đăng nhập, sinh viên đổi mật khẩu của mình đế bảo mật thông tin.

2. Kiếm tra đầu vào

2.1. Mục đích

Đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, làm cơ sở thực hiện xếp lóp, 

xem xét miễn các học phần tiếng Anh không chuyên theo qui định trong chương trình đào tạo 

ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

❖ Quy định kết quả kiểm tra đầu vào

Kết quả kiểm tra của sinh viên được được chia thành 6 cấp độ như sau:

Kết quả Miên học xếp  lóp Ghi chú

Dưới 200
Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 1.

200-249
Sinh viên được miễn học học phần 
tiếng Anh 1

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 2.

250-299
Sinh viên được miễn học học phần 
tiếng Anh 1 và 2

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 3.

300-349
Sinh viên được miễn học học phần 
tiếng Anh 1, 2 và 3

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 4.

350-399
Sinh viên được miễn học học phần 
tiếng Anh 1,2,3 và 4

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 5.

400
Sinh viên được miễn học học phần 
tiếng Anh 1,2,3,4 và 5

Sinh viên đủ trình độ đăng ký 
học học phần tiếng Anh 6.
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2.2. Đối tượng dự kiểm tra

- Tất cả sinh viên đăng ký chọn học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh (đợt 2);

- Tất cả các sinh viên vắng kiểm tra đầu vào được tổ chức vào ngày 21&22/10/2017.

2.3. Nội dung kiểm tra

http://www.tdmuflc.edu.vn


s tt Phân thi Hình thức kiếm tra Thang điêm Thời gian Ghi chú

1 Tự luận
{Nghe, Đọc và Viết)

Thí sinh làm bài trên 
phiếu trả lời

0-100/môn 90 phút

2 Vấn đáp
Thí sinh thi vân đáp 

trực tiếp với giám khảo
0-100

5-7 phút/ 
thí sinh

2.4ẵ Lệ phí dự thi: 100.000 đồng

2.5. Thòi gian đóng lệ phí dự thi: từ 22/01/2018 đến 27/01/2018

2ẵ5. Thời gian, địa điếm và lịch kiếm tra

- Thòi gian: 03/02/2018

■ Địa điểm: tại Dãy B2 (dự kiến) -  Trường Đại học Thủ Dầu Một

■ Lịch kiểm tra:

- Đợt 1: ngày 03/02/2018 (từ 7giờ00 - llgiờ30) gồm 16 phòng thi/401 sinh viên

- Đợt 2: ngày 03/02/2018 (từ 13giờ00 - 17giờ30) gồm 16 phòng thi/397 sinh viên

Lịch kiểm tra chi tiết

Đợt
Thòi gian tổ chức thi Đơn vị có sinh viên dự thi SL

s v
Tổng

SL
Ghi
chúNgày thi Thòi 

gian thỉ Khoa Lớp

Đợt 1 03/02/2018
7giò00 

1 lgiờ30

Hành Chính - Luật D17LU01-07
D17QN01-04 157

401

Ngôn Ngữ Trung Quốc D17TQ01-04 13

Kỹ thuật - Công nghệ
D17DT01-05
D17HT01-02
D17PM01-03

150

Sử D17DL01-03
D17LS01 81

Đọt 2 03/02/2018
13giò00

17giò'30

Kinh Tế
D17KT01-06
D17QT01-05
D17TC01-03

116

397

Công Tác Xã Hội D17XH01-02 21
Ngữ Văn D17NV01 2

Khoa Học Quản Lý

D17GD01
D17QC01-03
D17QM01-03
D17DD01

85

Kiến Trúc - Xây Dựng
D17KTR01-02
D17XD01-02 46

Khoa Học Tự Nhiên

D17HH01-02
D17MT01
D17SH01
D17T001-02
D17VL01

99



Đợt
Thòi gian tổ chức thi Đơn vị có sinh viên dự thi SL

s v
Tổng

SL
Ghi
chúNgày thi Thòi 

gian thi Khoa Lớp

Sư Phạm
D17MN01-02
D17TH01-02 28

Tổng 798

2.6. Danh sách phòng thi
- Danh sách phòng thi cụ thể của từng đợt thi được niêm yết vào ngày 30/01/2018:

+ Tại văn phòng Khoa
+ Trên trang thông tin của trường Đại học Thủ Dầu Một: www.tdmu.edu.vn/thong-bao 
+ Trên trang thông tin của Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Thủ Dầu Một: 

http: //tdmuílc ■ edu ■ vn/thong-bao .html 
+ Trên Fanpage Trung tâm Ngoại ngữ: facebook.com/tdmu.flc

- 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.

♦> Lưu ý: Những sinh viên chưa đăng kỷ chọn ngoại ngữ (đợt 1) và những sinh viên 
vắng kiểm tra đầu vào (đợt 1) nếu vắng kiểm tra lần này sẽ không được đăng kỷ học.

Đe kỳ kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, kính mong quý Khoa phối họp phố 
biến thông báo này cho sinh viên./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các đon vị thuộc trường;
- Lưu: TTNN.

http://www.tdmu.edu.vn/thong-bao

