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UBND TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 

Số:  .204. /TB-CNTĐ-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng .08.  năm 2015 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thi Anh văn đáp ứng chuẩn đầu ra 

 

-Căn cứ tiến độ năm học 2014 – 2015 ban hành kèm theo quyết định số 176/QĐ-CNTĐ-

ĐT ngày 07/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

-Căn cứ nội dung chuẩn đầu ra sinh viên bậc Cao đẳng.  

Nhà trường thông báo về việc thi Anh văn đáp ứng chuẩn đầu ra, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng dự thi: 

Sinh viên bậc Cao đẳng khóa 2013 trở về trước chưa dự thi hoặc đã thi nhưng chưa đạt 

Anh văn đáp ứng chuẩn đầu ra. 

II. Tổ chức thi 

1. Thời gian đăng ký và đóng lệ phí dự thi 

- Thời gian: từ 04/08/2015 đến hết 17/08/2015 

- Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán 

- Lệ phí thi: 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng) 

Ghi chú: Sinh viên có thể nhờ bạn đóng lệ phí thi. 

2. Hình thức thi và cấu trúc đề thi 

- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy tính 

- Cấu trúc đề thi:  

Phần nghe: 100 câu - Thời gian thi 45 phút 

Phần đọc: 100 câu - Thời gian thi 75 phút  

3. Thời gian công bố danh sách thi, phòng thi, lịch thi 

- Thời gian: từ 24/08/2015 

- Địa điểm: website - online.tdc.edu.vn, mục “thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra” 

- Thời gian thi dự kiến: 8h ngày 30/08/2015 

4. Thời gian công bố điểm thi và kết quả 

- Thời gian xem điểm thi và danh sách đạt Anh văn đáp ứng chuẩn đầu ra:  từ 

04/09/2015 

- Địa điểm: website - online.tdc.edu.vn, mục “thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra” 

5. Sinh viên dự thi lưu ý: 

- Phải mang theo thẻ sinh viên hay giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân,..) có dán 

ảnh 

- Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. 
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Khoa Tiếng Anh cùng với các khoa có sinh viên dự thi phổ biến và thực hiện nội dung 

thông báo này. 

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Quản lý đào tạo gặp Anh Lê Phương Đại (0838970023)   

Trân trọng kính chào./.  
     

   KT. HIỆU TRƯỞNG 

                P. HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 (Đã ký) 

 

ThS. Phạm Ng c Tường  

 

 

             

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Các Phòng/Khoa/TT; 

- Website: www.tdc.edu.vn; online.tdc.edu.vn 

- Lưu. 

http://www.tdc.edu.vn/

