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THÔNG BÁO
Đăng ký ôn thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ dành cho sinh viên hệ chính quy
và Chuẩn đầu ra Tin học dành cho sinh viên hệ chính quy và không chính quy
Đợt 1 năm 2019
Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-ĐHBD ngày 29 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành
chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-ĐHBD ngày 27 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành
chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Bình Dương;
Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TTNNTH ngày 6 tháng 9 năm 2018 của Trung tâm Ngoại
ngữ - Tin học về biểu phí các khoá đào tạo và chương trình khuyến học tại Trung tâm Ngoại
ngữ - Tin học Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau;
Căn cứ tình hình thực tế tại Phân hiệu,
Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo về việc đăng ký ôn
thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC dành cho các lớp không chuyên) và Chuẩn đầu ra Tin
học cho sinh viên, học viên hệ chính quy và không chính quy như sau:
I. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
1. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC – dành cho sinh viên không chuyên ngữ)
- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy từ khóa 18 trở về trước chưa đạt chuẩn đầu ra
Ngoại ngữ (TOEIC).
- Tên lớp: Ôn Thi TOEIC cấp tốc.
- Số tiết: 24 tiết/khóa.
- Lệ phí ôn tập: 450.000đ/khóa/sinh viên.
- Mã lớp: TOEIC24CT-1901 (Số lượng: 25 sinh viên).
- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần.
2. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (IELTS – dành cho sinh viên chuyên ngữ)
- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh các khoá 19AV0101,
20AV0101.
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- Tên lớp: Lớp ôn thi CĐR IELTS.
- Số tiết: 120 tiết/khóa.
- Lệ phí ôn tập: 2.690.000đ/khóa/sinh viên.
- Mã lớp: IELTS-CQ1901.
- Thời gian học: Theo lịch của trung tâm.
II. Chuẩn đầu ra Tin học
1. Tin học văn phòng
- Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học, đã đạt học
phần Tin học đại cương.
- Tên lớp: Tin học văn phòng.
- Số tiết: 80 tiết/khoá.
- Lệ phí ôn tập: 820.000đ/khóa/sinh viên.
- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần (Từ 18h00 đến 20h15).
- Mã lớp: THVP246-CQ1901 (Nhóm lớp tối thứ 2-4-6); THVP357-CQ1901 (Nhóm
lớp tối thứ 3-5-7). Mỗi lớp số lượng tối đa 25 học viên.
2. Tin học căn bản
- Đối tượng: Học viên hệ Liên thông chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học.
- Số tiết: 45 tiết/khóa.
- Lệ phí ôn: 550.000đ/khóa/học viên.
- Mã lớp: Thứ bảy và Chủ nhật (THCB-CB1901) - Số lượng: 25 học viên.
III. Thời gian và địa điểm đăng ký
- Thời gian đăng ký và nộp lệ phí ôn từ ngày ra thông báo đến hết 20/04/2019.
- Nộp lệ phí ôn tập tại Phòng Kế toán.
Nơi nhận:

KT. PHÂN HIỆU TRƯỞNG
PHÂN HIỆU PHÓ
(Đã ký)

-

BLĐ;
Các phòng ban;
Đăng website;
CVHT;
- Lưu: VT, DTL.

Đoàn Thị Bẩy
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