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Độc lập – Tƣ ̣ do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh
Căn cứ Quy định chuẩn đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện học tập
học phần tiếng Anh trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Phòng
Đào tạo trƣờng CĐSP Trung ƣơng – Nha Trang thông báo lịch kiểm tra trình độ tiếng
Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2018 (năm thứ nhất) gồm các nội dung sau :
1. Đối tƣợng, thời gian, hình thức kiểm tra:
TT Ngành đào tạo
Khóa_Lớp
Thời gian, hình thức kiểm tra
1 Giáo dục Mầm non 2018_M23 13h30 ngày 25/9/2018 (thứ Ba):
Kiểm tra các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
2 Giáo dục Đặc biệt
2018_D14
(làm bài trắc nghiệm trên giấy)
3 Giáo dục Thể chất
2018_T18
4 Sƣ phạm Âm nhạc 2018_N24
5 Sƣ phạm tiếng Anh 2018_TA6 - 13h30 ngày 25/9/2018 (thứ Ba):
Kiểm tra các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
(làm bài trắc nghiệm trên giấy)
- 13h30 ngày 27/9/2018 (thứ Năm):
Kiểm tra kỹ năng nói (vấn đáp)
2. Lệ phí, địa điểm kiểm tra:
TT Ngành đào tạo
Khóa_Lớp
Lệ phí
1 Giáo dục Mầm non 2018_M23
2 Giáo dục Đặc biệt
2018_D14 30.000 đ/SV
3 Giáo dục Thể chất
2018_T18
4 Sƣ phạm Âm nhạc 2018_N24
5 Sƣ phạm tiếng Anh 2018_TA6 40.000 đ/SV

Địa điểm kiểm tra
Giảng đƣờng A1, A2, A7
(ngày 24/9/2018 SV xem cụ thể
danh sách thi, phòng thi tại
bảng thông báo hoặc website:
http://sptwnt.edu.vn  đào tạo

3. Kết quả kiểm tra, cấp độ học:
3.1 Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sƣ
phạm Âm nhạc: Sinh viên có điểm kiểm tra đầu vào (ĐKTĐV) từ 79 điểm trở xuống
đƣợc tổ chức 4 cấp độ sau:
Cấp độ
Cấp độ 1
Cấp độ 2

Đối tƣợng

Sinh viên có ĐKTĐV ≤40 điểm
1. Sinh viên có ĐKTĐV từ 41 đến 49 điểm
2. Sinh viên hoàn thành cấp độ 1
Cấp độ 3
1. Sinh viên có ĐKTĐV từ 50 đến 59 điểm
2. Sinh viên hoàn thành cấp độ 2
Cấp độ 4
1. Sinh viên có ĐKTĐV từ 60 đến 69 điểm
2. Sinh viên hoàn thành cấp độ 3
Miễn
học 1. Sinh viên có ĐKTĐV ≥ 80 điểm
tiếng
Anh
tăng cƣờng

Chƣơng
trình
60 tiết
60 tiết

Bậc tƣơng
đƣơng
A1.1
A1.2

60 tiết

A2.1

60 tiết

A2.2

Lƣu ý: - Sinh viên có tổng điểm 3 kỹ năng đạt từ 50 trở lên (không có kỹ năng nào điểm
dƣới 10) trong kỳ thi nâng bậc sẽ đƣợc công nhận hoàn thành bậc học.
- Sinh viên hoàn thành bài thi cuối bậc từ A1 lên A2 với kết quả đạt từ 75 điểm trở
lên đƣợc phép học vƣợt 1 cấp độ.
3.2 Ngành sƣ phạm tiếng Anh:
Sinh viên có điểm kiểm tra đầu vào (KET) từ 89 điểm trở xuống đƣợc tổ chức 5
cấp độ sau:
Cấp độ

Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp độ 3
Cấp độ 4

Cấp độ 5
Miễn
học tiếng
Anh tăng
cƣờng

Đối tƣợng

Chƣơng
trình

SV có KET ≤40 điểm
SV có KET từ 41 đến 55 điểm
1. SV có KET từ 56 đến 69 điểm
2. SV hoàn thành cấp độ 2
1. SV có KET từ 70 đến 79 điểm
2. SV hoàn thành cấp độ 2 có điểm từ 75 trở lên
3. SV hoàn thành cấp độ 3
1. SV có KET từ 81 đến 89 điểm
2. SV hoàn thành cấp độ 4
1. SV có KET ≥ 90 điểm

60 tiết
60 tiết
60 tiết

Bậc
tƣơng
đƣơng
A1.1
A1.2
A2.1

60 tiết

A2.2

60 tiết

B1.1

Lƣu ý: - Sinh viên có tổng điểm 4 kỹ năng đạt từ 50 trở lên (không có kỹ năng nào điểm
dƣới 10) trong kỳ thi nâng bậc sẽ đƣợc công nhận hoàn thành bậc học.
- Sinh viên hoàn thành bài thi cuối bậc từ A1 lên A2 với kết quả đạt từ 75 điểm trở
lên đƣợc phép học vƣợt 1 cấp độ.
- Sinh viên hoàn thành bài thi cuối bậc từ A2 lên B1 với kết quả đạt từ 75 điểm trở
lên đƣợc miễn học cấp độ 5
Lớp trƣởng đến Phòng Đào tạo nhận danh sách lớp, lập danh sách sinh viên dự thi,
thu lệ phí nộp về phòng Đào tạo trƣớc 15h00 ngày 21/9/2018. Sau thời gian trên Lớp
(Sinh viên) nào chƣa đăng ký sẽ không đƣợc tham gia đợt kiểm tra.

Nơi nhận:
- Sinh viên khóa 2018;
- Đăng website Trƣờng;
- Lƣu: PĐT.
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