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    TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11  năm 2016 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu ra TOEIC khóa 2012, 2013 (lần 3) 

Kính gởi: Trưởng các Khoa, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ Đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên không 

chuyên ngữ của nhà trường;  

Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết Giữa ITS Việt Nam và Trường Đại 

học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM; 

Căn cứ vào Đề xuất số 303/GĐX-ĐT về việc thu phí thi kiểm tra phân loại trình độ 

tiếng Anh đầu ra đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

Căn cứ vào các Quy định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên không chuyên 

ngoại ngữ đối với các khoá 2012, 2013 đã được Hiệu trưởng phê duyệt vào ngày 

03/09/2014 trong “Bổ sung hướng dẫn thực hiện quy chế” của nhà trường; 

Để chuẩn bị cho sinh viên Khóa 2012, 2013 đủ điều kiện xét TN ra trường, phòng Đào 

tạo thông báo đến các Đơn vị và tất cả các sinh viên khóa 2012, 2013 về việc đăng ký tham 

gia kỳ thi tiếng Anh đầu ra (TOEIC) vào dự kiến vào chủ nhật ngày 04/12/2016 cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng: Tất cả các Sinh viên Khóa 2012, 2013 muốn có chứng nhận điểm 

TOEIC để xét TN ra trường. 

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo. 

3. Lệ phí thi:120.000 đồng/ SV. 

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2016. 

5. Địa điểm đăng ký: Sinh viên đăng ký và đóng tiền lệ phí vào giờ hành chính tại 

phòng Đào tạo (A1-202, gặp cô Hoa). 

Phòng Đào tạo kính đề nghị Trưởng các Khoa, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi 

đến sinh viên khoá 2012, 2013 được biết để đăng ký đầy đủ và đúng thời gian trên. 

 

Trân trọng cảm ơn./. 

Ghi chú:  
Sinh viên có thể tham gia các kỳ thi bên ngoài, lấy chứng chỉ quốc tế nộp về phòng Đào 

tạo để xét TN thay cho việc tham gia kỳ thi được tổ chức tại Trường. 

         T/L. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 (đã ký) 

            ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 

Nơi nhận: 

- Các Khoa: thực hiện; 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  


