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v/v tÓchó'Cthi Chuan dau ra Ngoąi ngir 4 k} năng
dÓivói sinh viôn hę chinh quy (dę•t thńng 01/2019)
Ngây 08 thăng 10 năm 2018, Truông Đąi hoc Luât Hâ NÔi dă ban hânh KĆ
hoąch sÓ 3157/KH-ĐHLHN vÔvięc tÔ chi'rcôn tâp vâ thi chuan dâu ra (CĐR)
Ngoąi ngă•4 k} năng Chosinh viën hÔchinh quy năm hoc 2018-2019. Triën khai
thvc hi?n kë hoąch, Truông thông bâo vięc tÔ ch(rc thi CĐR Ngoąi ngt theo 4
k} năng Chosinh viën h? chinh quy to ch(rc vâo thăng 01 năm 2019 nhu sau:

1. ĐÓituvng dv thi vi thbi ginn dăng k' dv thi:
- Đôi tuqng dv thi: Sinh viën hę chinh quy tir Khóa 41 tro vÔtruóc.

- Thči gian dăng k} dv thi: Sinh viën dăng k' dv thi tir ngây 07/01/2019

dĆn hĆt ngây 11/01/2019

- Sinh viën dv thi nÔpdon dăng k} theo mău tąi phông Đâo tąo (A. 107)

(Sinh viën tâi E)cn dăng
www.hlu.edu.vn)

dv thi tren công TTĐT cča Trubng

2. Thbi gian tÓ chfrc thi: Ngây 20/01/2019 (ChihNhât)
- Thi vićt: săng 20/01/2019

- Thi Nói: Chiëu 20/01/2019 (nĆusô luqng giâng viën hói thi không dâp
(rng sô luqng sinh viën dv thi, Truông có thĆbô tri câc ca thi nhtrng ngăy tiôp
theo).

3. Hinh thtc thi:
Thi CĐR Ngoąi ngfr 4 k} năng:
năng Nghe, ĐQC,ViĆt:tÓi da 180 phót
- Thi viët câc 1<5'
- Phóng vân trvc tiôp: kYnăng Nói tÓida IO phót/ I sinh viën.
4. L? phi thi vi hoăn thi:
LGphi dăng

dv thi: 200.000 d/ I sinh viôn

Sinh viôn sau khi đăng k' dv thi tąi Phông Đâo tąo së nÔp lę phi thi CĐR
Ngoąi ngff 4 k} năng tąi Phông Tâi chinh - Kô toân.
Sinh viôn hoăn thi phâi lâm Đon xin hoăn thi giri Phông Đâo tąo toi thiëu
03 ngây truóc ngây thi. Sinh viën dă dăng
du thi nhung bó thi së không dugc
hoân ląi IGphi du thi.

5. Danh såch dw thi, phöng thi, ca thi (d6i
phån thi N6i): duqc cöng
bö trén Cdng thöng tin dien tir cüa Truong vå toi cåc bång tin cüa phöng Dåo too

ngåy 18/01/2019./.
Nci n/' (in:4-.—
- Hi?u

- Cåc Phö hiéu tru&ng(dé chi dQ0);
- Cåc don vi lién quan (dé ph6i hqp);
- BBT cdng
(dé dua tin);
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