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THÔNG BÁO
VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1
Đối với sinh viên Hệ liên thông khóa 2009 – LT09QL
------------------------------------ Căn cứ nội dung Đơn kiến nghị ngày 26 tháng 10 năm 2012 của 20 sinh viên chưa tốt nghiệp lớp
LT09QL (có 50/70 sinh viên lớp LT09QL đã tốt nghiệp ra trường);
- Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-ĐT-ĐHNL, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Nông lâm Tp.Hồ Chí Minh V/v Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên – Tiếng
Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 128/BB-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2012 giữa Ban Giám hiệu Nhà
trường và các Khoa, Phòng ban V/v tổ chức thi đầu ra tiếng Anh B1 và giải quyết các kiến nghị
của sinh viên lớp LT09QL thuộc Khoa QLĐĐ & BĐS.
Nay Khoa QLĐĐ&BĐS Thông báo đến 20 sinh viên lớp LT09QL có đơn kiến nghị nêu
trên và toàn thể sinh viên các khóa sau biết để thực hiện theo các quy định của Nhà trường.
1. Đối với sinh viên hệ liên thông năm 2009 Nhà trường tuyển sinh vào cuối năm 2009, nhưng gọi
sinh viên nhập học từ ngày 30/3 đến 02/4/2010. Vì vậy thời hạn cuối cùng để xét cấp bằng tốt
nghiệp là trước ngày 02/4/2013.
2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 được áp dụng từ khóa tuyển sinh đầu vào năm 2008 theo Quyết
định 163/QĐ-ĐT-ĐHNL, ngày 14 tháng 02 năm 2011. Như vậy sinh viên lớp LT09QL bắt buộc
phải đạt chuẩn tiếng Anh B1 đầu ra.
3. Trong năm học Nhà trường sẽ tổ chức thi tiếng Anh đầu ra (B1) 2 tháng 1 lần. Định kỳ, Khoa
Ngoại ngữ - Sư phạm sẽ tổ chức lớp ôn tập kiến thức tổng quát, thời lượng là 30 tiết (2TC). Sinh
viên liên hệ Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng để đăng ký ôn tập và dự thi theo lịch
chung của Nhà trường.
4. Dự kiến trong tháng 12/2012 và tháng 02/2013 sẽ có các đợt thi thi tiếng Anh đầu ra (B1) để
sinh viên hội đủ điều kiện xét tốt nghiệp các đợt t
iếp theo vào tháng 12/2012 và tháng 3/2013.
Để nắm rõ kế hoạch đăng ký và dự thi thi tiếng Anh đầu ra (B1), sinh viên theo dõi thông
báo của Trung tâm Khảo thí và KĐCL và Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm để thực hiện.
Mọi vấn đề cần nắm rõ sinh viên liên hệ Văn phòng giáo vụ Khoa để được giải đáp./.
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