
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học lại môn Tiếng Anh B1 – Khóa 14 

    Kính gửi:  

- Các Khoa, Trung tâm THNN; 

- Sinh viên khóa 14. 

Căn cứ chương trình đào tạo khóa 14, 15 đã được ban hành; 

Từ chương trình đào tạo khóa 15, môn Tiếng Anh B1 đã được thay thế bằng môn 
Tiếng Anh B1.1 và Tiếng Anh B1.2, để tạo điều kiện cho các Sinh viên khóa 14 còn nợ 
Tiếng Anh B1 trả nợ môn đúng quy định và đủ điều kiện xét tốt nghiệp, Phòng Quản lý 
Đào tạo và Khảo thí thông báo đến các Khoa, Trung tâm THNN và Sinh viên khóa 14 về 
việc đăng ký học lại môn Tiếng Anh B1 (6 TC), cụ thể như sau:  

Sinh viên thống nhất chọn 1 trong 2 hình thức học lại như sau: 

- Đăng ký học lại tại Trung tâm THNN, dự kiến sẽ mở lớp vào các buổi tối hoặc vào 
ngày Chủ nhật khi đảm bảo số lượng; 

- Sinh viên đăng ký học lại với lớp ban ngày với môn tương đương là Tiếng Anh 
B1.1 (3 TC) và Tiếng Anh B1.2 (3 TC) (Hiện tại đang có lớp Tiếng Anh B1.2 của 
Khóa 15, môn còn lại SV đăng ký khi mở lớp); 

- Thời gian đăng ký và mở lớp: 

o Học tại Trung tâm: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/02/2021 và bắt đầu 
học trong tháng 3/2021 (dự kiến sẽ kết thúc trước khi xét tốt nghiệp); 

o Học với lớp ban ngày: Tiếng Anh B1.2 đăng ký và đi học ngay với khóa 15 
(HK2 NH 2020-2021); Tiếng Anh B1.1 đăng ký khi có mở lớp, dự kiến 
khóa 16 (HK1 NH 2021-2022); 

Kính đề nghị các Khoa, Trung tâm THNN phối hợp thông báo cho Sinh viên biết 
và thực hiện. 

Trân trọng./. 
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