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THÔNG BÁO 

(V/v kế hoạch kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2020) 

Kính gửi: Trưởng các Đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ vào Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2020 – 2021; 

Nhằm phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2020 trong toàn trường 

để các đơn vị có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho Sinh viên, phòng Đào 

tạo thông báo đến các Đơn vị kế hoạch thi kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào 

đối với sinh viên khoá 2020 cụ thể như sau: 

• Nhà trường sẽ tổ chức thi kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho tất cả các 

sinh viên hệ đại học chính quy thuộc khoá 2020 dự kiến được tổ chức vào hai ngày 

chủ nhật 25/10/2020 và ngày 01/11/2020. 

• Hình thức thi: 

- Thi trắc nghiệm Online trên máy với 2 kỹ năng Đọc hiểu và Nghe hiểu.   

- Thời gian làm bài: 75 phút. 

Trân trọng./. 

 

Ghi chú:  

• Riêng Sinh viên khóa 2020 đăng ký học các ngành đào tạo chất lượng cao bằng 

tiếng Anh đã có kỳ thi phân loại riêng vào ngày 18/10/2020 nên không tham gia 

vào kỳ thi này.  

• Sinh viên theo dõi thông báo chi tiết và lịch thi cụ thể trên trang 

http://online.hcmute.edu.vn/ dự kiến được công bố chính thức vào 17h00 giờ ngày 

19/10/2020 (hướng dẫn xem lịch thi đính kèm thông báo này). 

                           

                                                                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

  (đã ký) 

 

                                                                                        ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 

Nơi nhận: 
- BGH (để chỉ đạo); 

- Các Khoa (để thông báo cho SV); 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  

http://online.hcmute.edu.vn/

