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    TP.Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 12 năm 2016 

THÔNG BÁO 
(V/v Công bố kết quả thi Anh văn đầu vào ngày 18/12/2016 )  

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ  theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 26/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về  việc miễn thi và chuyển điểm các học phần ngoại ngữ; 

Căn cứ vào Kết quả thi phân loại Anh văn đầu vào tổ chức ngày 18/12/2016, Ph ng Đào tạo 

th ng  áo đến các Đơn vị và Sinh viên đại học Khoá 2014, 2015 & 2016 về cách tra cứu kết quả 

điểm thi phân loại Anh văn đầu vào và chuyển điểm học phần Anh văn 1 cụ thể như sau: 

1. Cách xem Kết quả thi phân loại Anh văn đầu vào chuyển điểm 

 Kết quả thi và chuyển điểm của kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào tổ chức vào ngày 

18/12/2016 ph ng Đào tạo đã c ng  ố trên trang Online.hcmute.edu.vn. Để xem kết quả 

điểm thi của mình sinh viên đăng nhập vào trang Online.hcmute.edu.vn  , chọn mục “Tra 

cứu Anh văn” để xem kết quả điểm thi và kết quả chuyển điểm. 

2. Một số lưu ý: 

 Đối với Sinh viên đại học khoá 2014, 2015 & 2016 chưa đạt trong kỳ thi phân loại Anh văn 

đầu vào thì kh ng được phép đăng ký học phần Anh văn 1 trong học kỳ 2 năm học 2016-

2017. Sinh viên có thể đăng ký học các lớp Anh văn tăng cường 0 do nhà trường tổ chức 

hoặc tự  n tập để tham gia vào kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào lần kế tiếp dự kiến vào 

tháng 9/2017; 

 Đối với Sinh viên đại học khoá 2014, 2015 & 2016 đạt điểm cao trong kỳ thi phân loại đã 

được ph ng Đào tạo chuyển điểm tương ứng với học phần Anh văn 1. Sinh viên có thể 

chấp nhận với điểm số của học phần Anh văn 1 mà ph ng Đào tạo đã quy đổi hoặc sinh 

viên có thể xin hủy kết quả điểm Anh văn 1 mà ph ng Đào tạo đã quy đổi để đăng ký học 

học phần Anh văn 1 trong kỳ 2 năm học 2016-2017. 

 Sinh viên có nhu cầu hủy kết quả học phần Anh văn 1 mà phòng Đào tạo đã quy đổi 

để đăng ký học học phân Anh văn 1 thì phải làm đơn nộp cho phòng Đào tạo (A1-201) 

từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 06/01/2017. 

Kính đề nghị các Trưởng Khoa, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi cho sinh viên của Khoa 

mình được  iết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Lưu ý: 

                  TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

          (đã ký) 

                            ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa  

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  


