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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cơ sở ngành 

 

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết của môn học Tiếng Anh cơ sở ngành, mã 

môn học GDH072.1, nay Khoa Giáo dục thông báo đến sinh viên về việc tổ chức 

kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cơ sở ngành theo Chương trình đào tạo của 

Khóa 2017-2021 như sau: 

Thời gian: 8h00, ngày 8/9/2018 

Phòng thi: D.305 (cơ sở Đinh Tiên Hoàng) 

 Đối tượng bắt buộc tham dự kiểm tra đầu vào: 

- Tất cả sinh viên khóa 2017-2021; 

- Sinh viên các khóa trước chưa đăng ký học hoặc đã đăng ký nhưng chưa 

tham gia học môn Tiếng Anh cơ sở ngành (với khóa 2016-2020),  Tiếng 

Anh cơ sở ngành 1, Tiếng Anh cơ sở ngành 2 (với các khóa từ 2015 trở về 

trước). 

 Đối tượng miễn kiểm tra đầu vào: 

- Những sinh viên đã tham dự học môn Tiếng Anh cơ sở ngành (với khóa 

2016-2020),  Tiếng Anh cơ sở ngành 1 hoặc Tiếng Anh cơ sở ngành 2 (với 

các khóa từ 2015 trở về trước) nhưng CHƯA ĐẠT. 
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Sinh viên vui lòng xem danh sách kiểm tra đính kèm, những sinh viên nào 

thuộc đối tượng bắt buộc tham dự kiểm tra đầu vào mà chưa có tên trong danh 

sách yêu cầu liên hệ gấp Giáo vụ khoa - Cô Ngọc Dung, email: 

bachdung@hcmussh.edu.vn trước ngày 6/9/2018. 

Đây là yêu cầu bắt buộc của môn học, sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc 

kiểm tra nếu không tham dự sẽ không được xét đăng ký môn học này trong HK1, 

NH 2018-2019, mọi thắc mắc sau ngày 7/9/2018 Khoa không chịu trách nhiệm. 

Nay Khoa Giáo dục xin thông báo đến toàn thể sinh viên để biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP Khoa. 

 

Ban chủ nhiệm Khoa 

 

 
 

TS. Hoàng Mai Khanh 
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