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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
 

Số: 76 /TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

V/v xếp lớp học phần Tiếng Anh tại học kỳ 2 năm học 2020-2021  

đối với sinh viên đại học khóa 14 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ quy định về việc đóng học phí của Nhà 

trường; Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15/ 5/ 2020 của Hiệu trưởng về việc 

ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 02/3/2021 về việc ban hành 

quy định tạm thời về ngoại ngữ - tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ từ khóa 14 tại 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, 

các lớp sinh viên có liên quan về việc xếp lớp đối với học phần tiếng Anh tại học kỳ 2 năm học 

2020-2021 cho sinh viên đại học khóa 14 như sau: 

Tiêu chí xếp lớp:  

- Theo điểm bài thi TOEIC Online Placement Test  

- Phiếu điểm các chứng chỉ quốc tế 

1. Xếp lớp theo điểm bài thi TOEIC Online Placement Test (Xem chi tiết tại Phụ lục 2, Quyết 

định số 65/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 02/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học KTKTCN). 

a) Đối với sinh viên có điểm thi dưới 200: 

- Học phần được xếp: Tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC (Không bắt buộc).  

- Yêu cầu đối với các SV đăng ký học học phần Tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC: 

+ Nộp học phí thực hiện theo thông báo nộp học phí kỳ 2 năm học 2020-2021  

+ Sinh viên đã đăng ký học nhưng không đóng học phí theo kế hoạch vẫn phải chịu công nợ của các 

học phần đó và không được thi các học phần khác trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. 

b) Đối với sinh viên có điểm thi từ 200 - 270: 

Sinh viên được xếp học học phần Tiếng Anh 1 và đóng học phí theo quy định. 

c) Đối với sinh viên có điểm từ 275 trở lên: 

- Sinh viên được xếp học vượt ở học kỳ 2/8 của khóa học. Ở học kỳ này, tất cả sinh viên học vượt được 

quy đổi điểm học phần tiếng Anh 1. 

- Sinh viên học vượt chỉ đóng học phí học phần tiếng Anh 1 theo quy định tại học kỳ này. Học phần 

học vượt KHÔNG phải đóng học phí. 

2. Xếp lớp theo chứng chỉ quốc tế và quy đổi điểm học phần (Xem chi tiết tại Phụ lục 4a, 

Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 02/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học KTKTCN). 

3. Xác nhận thông tin 

- Sinh viên xem Danh sách học phần xếp lớp (tại Phụ lục 2, Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 

02/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học KTKTCN). 

- Tất cả sinh viên các lớp khóa 14 trừ sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh, phải xác nhận thông tin về việc 

xếp lớp và quy đổi điểm ở link sau:  

https://forms.gle/YjPyv5tqEqtUrSMo7. (Biểu mẫu gồm việc xác nhận xếp lớp, phản hồi, ý kiến 

khác, nộp đơn, giấy tờ liên quan …) 

- Ngày kết thúc điền thông tin xác nhận: 05/03/2021. 

- Nếu sinh viên không xác nhận thông tin theo đường link trên sẽ không được xếp lớp; các trường hợp 

học vượt sẽ không được xét miễn và quy đổi điểm (sẽ học chậm so với tiến độ chung). 

https://forms.gle/YjPyv5tqEqtUrSMo7
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4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Đào tạo mở các lớp học phần cho sinh viên. Thời gian hoàn thành: 09/03/2021; 

- Phòng Đào tạo lập danh sách các lớp học phần gửi Khoa Ngoại Ngữ vào ngày 10/03/2021; 

- Phòng Đào tạo lập TKB giảng dạy và học tập từ ngày 15/03/2021 đến ngày 23/05/2021. 

- Phòng Thanh tra - Pháp chế kiểm tra, theo dõi kế hoạch giảng dạy;  

- Khoa ngoại ngữ phân công giảng viên giảng dạy trên phần mềm, tổ chức giảng dạy, báo cáo 

kết quả theo quy định; 

- Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ tổ chức các 

lớp học tiếng Anh tăng cường đầu vào TOEIC. 

- 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. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                              

                                                                                        

                            HIỆU TRƯỞNG  
- Các đơn vị; 

- Website trường; 

- Lưu VT-ĐT. 

 

(Đã ký) 

    TS. Trần Hoàng Long 

 


