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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH
Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trƣờng Đại học Văn hóa TP.HCM
- Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn

Khoa Kiến thức cơ bản thông báo đến các Quý khoa, bộ môn về việc đăng ký và học
Tiếng Anh của sinh viên chính quy tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh như sau:
1. Học phần Tiếng Anh cơ bản bậc 3 (học phần 1 và 2) sẽ được Khoa Kiến thức cơ
bản tổ chức cho sinh viên học từ năm thứ 2 của khóa học.
2. Sinh viên đăng ký học phần chính khóa Tiếng Anh cơ bản bậc 3 (học phần 1) khi
có một trong các điều kiện sau đây:
- Có chứng chỉ tiếng Anh A2.2 tại cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp
phép đào tạo;
- Đạt điểm 50 trở lên tại kỳ thi sát hạch tương đương trình độ tiếng Anh A2.2 do Nhà
trường tổ chức;
3. Sinh viên đăng ký học phần chính khóa Tiếng Anh cơ bản bậc 3 (học phần 2) khi
đạt điểm hoàn thành lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3 ( học phần 1).
4. Sinh viên đăng ký học lớp tiếng Anh tương đương trình độ A2.2 tại Trung tâm
Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.
Cơ sở 2 ghi danh và đóng tiền tại Văn phòng khoa KTCB, gặp cô Thiều Liên. Cơ sở 1
ghi danh và đóng tiền tại Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học, gặp cô Trang.
5. Thời gian sinh viên đăng ký học các học phần tiếng Anh tại trường sẽ kết thúc sau 02
tuần nhập học chính thức. Những sinh viên đăng ký sau thời gian này sẽ không được xếp lớp
nhập học. Các khóa học học phần tiếng Anh sẽ tổ chức khi đủ sĩ số theo quy định.
- Rất mong các Khoa thông báo đến sinh viên biết để triển khai thực hiện.

- Sinh viên truy cập Website: Công thông tin sinh viên Trường Đại học Văn hóa
TP.HCM tại http://sv.hcmuc.edu.vn/ hoặc Website: Khoa Kiến thức cơ bản tại
http://kienthucdaicuong.hcmuc.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.
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