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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Anh văn nâng cao 4 đối với  

các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng chính quy khóa 26 

Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Anh văn nâng cao 4 

đối với các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng chính quy khóa 26 như sau: 

1. Đối tượng tham gia : 

- Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng chính quy khóa 26  đã đăng ký 

dự thi theo thông báo thông báo số 681/TB-ĐHKTKTCN ngày 05 tháng 12 năm 2019 (danh 

sách sinh viên đã đăng ký trong phụ lục 2); 

- Sinh viên thuộc các lớp học phần Anh văn nâng cao 4 của học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. 

2. Kế hoạch tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập 

2.1. Thời gian và hình thức thi 

a) Thời gian: 

- Từ ngày 09 – 10/05/2020: Thi các kỹ năng Đọc, Viết, Nghe; 

- Từ ngày 11 – 17/05/2020: Thi kỹ năng Nói; 

b) Hình thức thi: 

- Thi trực tuyến trên các phần mềm ứng dụng được kết nối qua Internet 

 Các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết thi trên ứng dụng Google Form; 

 Kỹ năng Nói thi vấn đáp trên ứng dụng Zoom. 

- Ghi chú:  

 06/05/2020 Nhà trường tổ chức cho sinh viên làm bài thi thử để làm quen; 

 Sinh viên xem thông tin cụ thể về thời gian thi; cách tham gia và làm bài thi trong 

phụ lục 1 kèm theo; 

 Sinh viên xem số báo danh, phòng thi trong phụ lục 2 kèm theo; 

 Sinh viên phải sử dụng email được Nhà trường cấp (dạng *@uneti.edu.vn) đăng 

nhập vào các ứng dụng để làm các bài thi; 

 Sinh viên chưa có e-mail hoặc cần reset mật khẩu, gửi thư về địa chỉ: 

sv.phongdaotao@uneti.edu.vn để được hỗ trợ trước ngày 3/5/2020; 

 Sinh viên dự thi trực tuyến phải sử dụng máy tính (trường hợp đặc biệt có thể sử 

dụng điện thoại) có micro, loa, camera hoạt động tốt; có kết nối  Internet ổn định 

và chạy được các ứng dụng Google Form và Zoom. 

2.2. Đánh giá kết quả 

- Đối với thi chuẩn đầu ra tiếng Anh: 

 Mỗi bài thi cho từng kỹ năng tính theo thang điểm 10: Đọc, Viết, Nghe, Nói; 

 Điểm thi tổng hợp được tính theo thang điểm 10 bao gồm: 40% điểm Nói + 20% 

Nghe + 20% Viết + 20% Đọc; 
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 Sinh viên được công nhận Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi Kết quả điểm thi tổng 

hợp ≥ 5 và không có bài thi kỹ năng nào bị điểm liệt (dưới 3,0 điểm). 

 Kết quả điểm thi tổng hợp chưa được công nhận Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh trong 

các trường hợp sau: 

 Kết quả điểm thi tổng hợp < 5, sinh viên phải thi lại các kỹ năng có điểm 

thi < 5; 

 Kết quả điểm thi tổng hợp ≥ 5 và có bài thi kỹ năng bị điểm liệt (dưới 3,0 

điểm), sinh viên phải thi lại tất cả các kỹ năng có điểm thi bị điểm liệt. 

- Đối với thi học phần Anh văn nâng cao 4: 

Cách tính điểm kết thúc học phần Anh văn nâng cao 4 như sau: 

Điểm học phần = 70% Điểm thi kết thúc học phần + 30% Điểm đánh giá quá trình  

 Điểm thi kết thúc học phần là điểm thi tổng hợp chuẩn đầu ra tiếng Anh của 4 kỹ 

năng Nghe, viết, đọc, nói ở trên; 

 Điểm đánh giá quá trình là điểm do Giảng viên quyết định và tổ chức tại các lớp 

học trực tuyến trên LMS, Zoom. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Đào tạo lập kế hoạch tiến độ tổ chức thi; 

- Phòng Quản lý chất lượng thực hiện việc xây dựng các văn bản, quy định hình thức thi 

trực tuyến và ; 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc tổ chức thi; 

- Khoa ngoại ngữ : Thực hiện các nhiệm vụ ra đề thi, cử giảng viên tham gia coi, chấm 

thi theo đúng tiến độ và quy định;  

-  Phòng thanh tra – Pháp chế, Công tác sinh viên phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học trong việc tổ chức, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của mình. 

Căn cứ nội dung thông báo, Nhà trường yêu cầu CVHT các lớp liên quan có trách nhiệm 

thông báo, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện theo đúng kế hoạch; 

Các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện 

tốt theo đúng kế hoạch. 
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