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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký môn học tiếng Anh tăng cường 

Học kỳ II Năm học 2016-2017 

 Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh 

của sinh viên chương trình Tiên tiến (CTTT) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Văn 

phòng các chương trình đặc biệt thông báo cho sinh viên CTTT khóa 2015, 2016 đăng ký các 

lớp tiếng Anh tăng cường cụ thể như sau: 

- Sinh viên chọn các lớp đăng ký sau:  

Mã lớp Tên lớp Nội dung, yêu cầu đăng ký 

ADENG2 
Intensive English 2  

(English Communication) 

- Lớp do giảng viên bản ngữ giảng dạy 

- Sinh viên đã học qua lớp tiếng Anh tăng cường 1 

ADENG4 
Intensive English 4  

(TOEIC 2) 

- Lớp do giảng  viên Việt Nam giảng dạy 

- Sinh viên đã học qua lớp tiếng Anh tăng cường 3 

- Học phí:  

 Lớp do Giảng viên Việt Nam phụ trách: 700.000 đồng/sinh viên. 

 Lớp do Giảng viên bản ngữ phụ trách: 1.600.000 đồng/sinh viên, trong đó Trường hỗ trợ 

300.000 đồng/sinh viên, sinh viên phải đóng 1.300.000 đồng/sinh viên. 

- Lịch học: Văn phòng sẽ thông báo trên website, sinh viên chú ý theo dõi. 

- Đối tượng đăng ký:  

 Các sinh viên Chương trình tiên tiến năm thứ 1 (2016) bắt buộc đăng ký học theo tiến độ và 

yêu cầu như trên. 

 Trường hợp sinh viên đang học ở các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài thì phải nộp biên lai 

(photo, mang bản chính để đối chiếu) để được miễn học các lớp tiếng Anh tăng cường. 

 Sinh viên năm thứ 2 (2015) có thể đăng ký học các lớp tiếng Anh nêu trên. 

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký hoặc nộp biên lai tại Văn phòng các chương trình đặc 

biệt (Phòng E2.1) và đóng học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng A.113) đến hết ngày 

29/4/2017.  
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