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THÔNG BÁO 

Kế hoạch kiểm tra năng lực Tiếng Anh cho sinh viên khóa 2021 

trình độ đại học chính quy chương trình chất lượng cao 
 

Căn cứ Quyết định số 180206-01/QĐ-CLC về việc quy định kiểm tra, dạy và học Tiếng 

Anh đối với sinh viên chương trình chất lượng cao bậc đại học hệ chính quy. 

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo kế hoạch kiểm tra năng lực và xếp lớp Tiếng 

Anh cho sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 2021 như sau: 

1. Thời gian, hình thức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh: 

- Thời gian : Ngày 15,16 tháng 11 năm 2021 

o Buổi sáng : 7h30 vào làm thủ tục thi, thời gian làm bài từ 8h00 đến 10h00 

o Buổi chiều: 13h00 vào làm thủ tục thi, thời gian làm bài từ 13h30 đến 15h30 

- Hình thức : Thi online tại trang https://exam.ut.edu.vn/ 

o Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản sinh viên, sử dụng email 

mssv@sv.ut.edu.vn để đăng nhập phòng google meet làm thủ tục thi. 

2. Kế hoạch xếp lớp : 

Căn cứ kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Hội đồng thi sẽ quy đổi điểm theo trình độ 

Toeic và sắp xếp lịch học phù hợp từng cấp độ của sinh viên. 
 Bảng điểm xếp lớp cho 6 cấp độ 

LEVEL TOEIC 1 TOEIC 2 TOEIC 3 TOEIC 4 TOEIC 5 TOEIC 6 

ĐIỂM <300 <350 <450 <550 >=550 >650 

 Viện Trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên đại học 

chính quy chương trình chất lượng cao khóa 2021, các bộ phận có liên quan biết thực hiện nội 

dung thông báo này. 

  

 

Nơi nhận: 

- Lớp SV CLC; 

- Viện, CVHT; 

- Website: CLC, SV; 

- Lưu: BP. ĐT. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

(đã ký) 

(đã ký) 

 

  

ThS. CAO HỮU VINH 

https://exam.ut.edu.vn/
mailto:mssv@sv.ut.edu.vn

