TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

MỞ LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC
KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC (ĐỢT THI THÁNG 12/2021)
NGÀY KHAI GIẢNG: 20/11/2021
Nhằm giúp học viên cao học trang bị thêm kiến thức tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi
tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình sau đại học. Trung tâm Ngoại ngữ mở lớp luyện thi cấp
tốc theo kế hoạch như sau:
1/ Thời khóa biểu:
Lớp (8 buổi): Sáng, chiều thứ 7 và sáng, chiều Chủ nhật; học các ngày 20, 21, 27,
28/11/2021.
- Số tiết: 40
- Thời gian học:
+ Sáng từ: 7h45 - 11h30
+ Chiều từ: 13h15 - 17h00
- Phòng học: Thông báo sau qua email.
- Giáo trình: GV sẽ gửi học viên trong quá trình học.
2/ Thời gian đăng ký và đóng học phí: học viên đến đăng ký và đóng học phí trước
ngày 15/11/2021.
Học viên có thể đăng ký theo 2 cách sau:
+ Đăng ký trực tiếp: Học viên đến văn phòng TTNN để đăng ký.
+ Đăng ký trực tuyến: Học viên gửi mail cho cô Nguyễn Cát Bích Ngọc qua email
ncbngoc@hcmus.edu.vn để được tư vấn và đăng ký.
3/ Học phí: 2.000.000 đồng /HV
Để hỗ trợ cho học viên bị ảnh hưởng trong mùa dịch covid-19, Trung tâm ngoại ngữ sẽ
giảm 20% cho học viên đóng học phí thời gian quy định.
(Lớp được mở với số lượng từ 15 HV trở lên).
4/ Hình thức học: Lớp sẽ học theo hình thức học trực tuyến (online) qua ứng dụng
Zoom.
Trước ngày khai giảng TTNN sẽ thông báo các thông tin liên quan đến lớp học qua
email của học viên

Học viên có thể liên hệ văn phòng TTNN: 028.38.325.211, website:
http://cfl.hcmus.edu.vn hoặc Fanpage https://www.facebook.com/ cfl.hcmus/
Mọi phản hồi về công tác dạy và học ngoại ngữ, học viên liên lạc với cô Chi (Phó GĐ
TTNN) qua mail ntkchi@hcmus.edu.vn.
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