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THÔNG BÁO 

Về tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ đại học  
chính quy 2016 (đợt thi vét cho K54) 

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối 
với sinh viên đại học hệ chính quy năm 2016 (đợt thi vét cho K54) tại Hà Nội như sau: 

1. Kế hoạch thi, lệ phí dự thi: 

- Đối tượng: Bắt buộc sinh viên khóa 54 của các ngành Quản trị kinh doanh, 
ngành Kế toán, ngành Kinh tế và khuyến khích sinh viên 54 (các ngành còn lại), K55, 
K56, K57. 

- Thời gian thi: ngày 23 tháng 7 năm 2016 

- Kế hoạch đăng ký thi: 
+ Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn. 
+ Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 13/7/2016 đến hết ngày 20/7/2016 

+ Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản cá nhân. Sinh viên 
đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi. 

 - Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/1sinh viên 

2.  Kế hoạch ôn thi, học phí và dạng thức thi:  
Nhà trường sẽ tổ chức ôn tập cho những sinh viên có nhu cầu theo nội dung như sau: 

- Thời gian học : Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016  
- Thời gian đăng ký học: 13/7/2016 đến 17/7/2016 tại phòng 134 nhà A4 

- Học phí: 500.000 đồng/1sinh viên 

- Nội dung thi và ôn tập: Theo nội dung 3 học phần Tiếng Anh đã giảng dạy tại 
trường và đề cương ôn tập; 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm 
bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết 

- Quy trình thi: 
+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút 
+ Kỹ năng nghe: 10 phút 
+ Kỹ năng nói: 5 – 7 phút 

Nhà trường đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên./. 
 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
-  ĐƯ, BGH, HĐT (để b/c); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
-  Các P, K, TT, ĐTN, HSV;  

-  Cố vấn học tập các lớp; (Đã ký) 

-  Sinh viên các khóa 54, 55, 56, 57;  

-  Lưu: VT, ĐH&SĐH.  
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