
 
 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI XẾP LỚP TIẾNG ANH 

1. LỊCH THI: 

- SV chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao: sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập 

học, SV đến phòng C411 hoặc C406 để được hướng dẫn tham gia kiểm tra Tiếng Anh đầu vào kỹ năng 

Nghe, Đọc, Viết (trừ ngành ngôn ngữ Anh). SV kiểm tra kỹ năng Nói theo thông báo lịch thi của Phòng 

đại học trên Cổng Thông tin sinh viên -CTTSV (xem lịch thi sau ngày nhập học 01 ngày). 

- SV chương trình du học luân chuyển campus: Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập học, SV 

đến phòng C411 hoặc C406 để được hướng dẫn tham gia kiểm tra Tiếng Anh đầu vào kỹ năng Nghe, 

Đọc Viết. Riêng kỹ năng Nói sẽ thi theo lịch thông báo của Khoa giáo dục quốc tế (xem lịch thi sau 

ngày nhập học 02 ngày). 

2. QUY TRÌNH TẠI PHÒNG THI: 

a. Bài thi Nghe- Đọc 

- Giám thị kiểm tra CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của thí sinh. 

- Giám thị hướng dẫn thí sinh các bước làm bài thi trên máy tính 

- Thí sinh ký tên vào danh sách thi 

b. Bài thi Viết:  

- Giám thị hướng dẫn thí sinh ngồi đúng vị trí 

- Giám thị phát giấy làm bài và hướng dẫn thí sinh điền thông tin. 

- Giám thị phát đề thi và tính giờ làm bài. 

- Khi hết giờ, giám thị thu bài và cho thí sinh ký tên nộp bài. 

- Giám thị kiểm đếm và nộp bài về Phòng Hội đồng. 

c. Bài thi Nói: 

- Giám khảo kiểm tra CMND / Thẻ căn cước. 

- Thí sinh ký tên vào danh sách thi. 

- Giám khảo tiến hành cho thí sinh thi (Xem Bảng tiêu chí đánh giá và Mẫu phiếu chấm 

điểm đính kèm). 

- Giám khảo ghi điểm thành phần vào từng cột. 

- Sau khi kết thúc phần thi của thí sinh cuối cùng, giám khảo cộng và ghi điểm tổng. 

- Giám khảo nộp điểm về Phòng Hội đồng. 

 

 

  


