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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức giảng dạy các môn học tiếng Anh trong chương trình
đào tạo hệ đại học chính quy
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHCNTT ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức giảng dạy các
môn học tiếng Anh, hệ đào tạo đại học cho Trung tâm Ngoại ngữ, Trường thông báo với sinh
viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các chương trình (đại trà, tài năng, chất lượng cao, tiên
tiến) như sau:
1. Trường đã sáp nhập Bộ môn tiếng Anh vào Trung tâm Ngoại ngữ và việc giảng dạy các
môn tiếng Anh cho sinh viên chính quy sẽ do Trung tâm Ngoại ngữ phụ trách từ ngày
09 tháng 04 năm 2018;
2. Các môn học tiếng Anh nằm trong chương trình đào tạo cho sinh viên chính quy sẽ
được mở với thời khóa biểu linh động hơn theo nhu cầu của sinh viên và có thời khóa
biểu riêng. Lớp học sẽ có tối đa 30 sinh viên và học ít nhất 2 buổi/1 tuần, 3 tiết/buổi.
Các lớp có thể sẽ mở cả ban ngày và ban đêm. Sinh viên được tự do đăng ký học các
lớp tiếng Anh theo điều kiện môn tiên quyết và không trùng giờ học với các môn học
chính khóa mà sinh viên đang học;
3. Học phí các môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo được tính như quy định tại quy
chế đào tạo theo học chế tín chỉ: học lần đầu được tính trọn gói trong học phí học kỳ,
học lần thứ hai trở đi được coi là học lại/cải thiện.
4. Thời điểm thi kết thúc môn học thuộc học kỳ nào thì Trường sẽ tính điểm cho sinh viên
vào học kỳ đó. Riêng các lớp có thời điểm thi kết thúc môn học thuộc học kỳ hè sẽ
được tính vào học kỳ 2.
Sau khi có thông báo này, Trung tâm Ngoại ngữ cũng sẽ có các thông báo cụ thể về lịch
học dự kiến mở trong thời gian tới.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,ĐTĐH(U).
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