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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học và học các môn kỹ năng mềm 

thuộc học phần tự chọn đợt 1, học kỳ II, năm 2020 - 2021 
 

 

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, Nhà trường thông báo 

đến các Khoa, Bộ môn thuộc Trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, 

sinh viên trong toàn Trường về việc đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin 

học và học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1, học kỳ II, 

năm 2020 - 2021, cụ thể như sau: 

I. Đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh 

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học và liên 

thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (không bao 

gồm sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). Sinh viên đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng 

Anh trước ngày xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 02 năm (kết quả thi chuẩn 

đầu ra tiếng Anh có giá trị trong 2 năm). 

Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/4/2021. Nhận hồ sơ trực 

tiếp tại phòng C203, tầng 2 nhà C.  

Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); 02 ảnh 

4cm x 6cm; 01 bản photo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; 

01 bản photo thẻ sinh viên. 

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký, Nhà trường bố trí lịch học, lịch thi; 

danh sách phòng học, phòng thi và thông báo trên website Trung tâm Hợp tác đào 

tạo và Hướng nghiệp sinh viên (thời gian học, thi ngoài giờ hành chính). 

Thông tin chi tiết liên hệ: Cô Phạm Thị Huệ, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và 

Hướng nghiệp sinh viên. Điện thoại: 0979.135.428, Email: pthue@hunre.edu.vn./. 

II. Đăng ký thi chuẩn đầu ra tin học 

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học và liên 

thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (không bao 

gồm sinh viên ngành công nghệ thông tin); Sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra 

tin học khi học xong các môn tin học đại cương.  
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Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/4/2021. Nhận hồ sơ 

trực tiếp tại phòng C203, tầng 2 nhà C. 

Hồ sơ đăng ký: Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm); 02 ảnh 

4cmx6cm; 01 bản photo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; 

01 bản photo thẻ sinh viên. 

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký, Nhà trường bố trí lịch học, lịch thi; 

danh sách phòng học, phòng thi và thông báo trên website Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên (thời gian học, thi ngoài giờ hành chính). 

Thông tin chi tiết liên hệ: Thầy Nguyễn Duy Hiến - Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên. Điện thoại: 0968.225.879, Email: duyhien2604@gmail.com. 

III. Đăng ký học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn  

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học và 

liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học từ 

khóa 5 đến khóa 8.  

Các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn: 

- Kỹ năng nhận diện bản thân và định hướng nghề nghiệp (KNM001) 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM002) 

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (KNM003) 

- Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông (KNM004) 

- Kỹ năng lãnh đạo (KNM005) 

Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 02/04/2021. 

Sinh viên phải hoàn thành 02 trong 05 môn kỹ năng mềm thuộc học 

phần tự chọn trên đây trước thời gian xét công nhận tốt nghiệp. Sinh viên tự 

lựa chọn để đăng ký học. 

Sinh viên đăng ký học trực tuyến trên trang cá nhân tại Website Trường. 

Trong trường hợp sinh viên không đăng ký được trực tuyến do lỗi trang cá nhân, 

sinh viên nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Phòng 

C203, tầng 2 nhà C). 

Sinh viên học lại thực hiện đăng ký học theo thông báo này. Sau thời hạn 

trên sinh viên đăng ký học đợt học sau. 

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký các môn học, Nhà trường xếp lớp, phòng 

học và thông báo trên Website Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 



3 

 

Thông tin chi tiết liên hệ: Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên. Điện thoại: 0869.204.118; Email: ntmhuong@hunre.edu.vn./. 

IV. Các đơn vị phối hợp 

Để việc đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học và các môn kỹ năng 

mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1, học kỳ II, năm 2020 - 2021 an toàn, hiệu quả 

và đúng quy chế, Nhà trường đề nghị: 

Các khoa, bộ môn trực thuộc trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm 

thông báo đến sinh viên trong Trường. 

Sinh viên cập nhật lịch học, lịch thi; danh sách phòng học, phòng thi trên 

Website Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Website Trung tâm Hợp tác đào tạo 

và Hướng nghiệp sinh viên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Các khoa, bộ môn thuộc Trường; 

- Các phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD, TTGD&PC, KHTC; 

- Các trung tâm: TTTV&CNTT; TTHTĐT&HNSV; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Vũ Danh Tuyên 
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