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THÔNG BÁO 
Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra 

trong tình hình dịch Covid-19 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên trong giai đoạn bị 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động chưa thể diễn ra một cách bình thường;  

Căn cứ Quy định tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu 

ra của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-

NTT ngày 16/6/2021; Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức 

thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình dịch Covid-19, cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng dự thi:  

Sinh viên có nhu cầu về điều kiện đầu ra ngoại ngữ, tin học dùng để xét công nhận 

tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 và dự kiến đợt 1 năm 2022. 

2. Thời gian và hình thức thi  

- Thời gian: dự kiến trong tháng 11 năm 2021 (sẽ có thông báo chi tiết) 

 - Hình thức thi: trực tuyến 

 3. Tổ chức thực hiện 

 a) Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại 

ngữ, Trung tâm Tin học, Khoa Công nghệ thông tin cùng các đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, tham mưu ban hành Nội dung đề cương ôn tập thi ngoại ngữ, tin học đáp ứng 

chuẩn đầu ra phù hợp với hình thức thi trực tuyến và có công bố công khai trước khi 

sinh viên đăng ký dự thi.  

 b) Các nội dung khác thực hiện theo Quy định tổ chức đánh giá năng lực ngoại 

ngữ, tin học đáp ứng chuẩn đầu ra (số 687/QĐ-NTT ngày 16/6/2021), Quy định quản 

lý và tổ chức đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành (số 812/QĐ-NTT ngày 14/7/2021) phù hợp với hình thức thi trực tuyến. 

 Ngoài ra, các đơn vị có liên quan như: Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ, 

Trung tâm Tin học, Trung tâm Kỹ năng nghề, Khoa GDQP-AN và GDTC,… cần chủ 
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động nghiên cứu, tăng cường tổ chức các khóa học, thi trực tuyến phù hợp giúp sinh 

viên có cơ hội hoàn thành các điều kiện đầu ra phục vụ việc xét công nhận tốt nghiệp 

trong giai đoạn hiện nay. Đối với các khóa học đã tổ chức theo kiểu truyền thống còn 

dở dang, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan vẫn phải đảm bảo quyền lợi của sinh 

viên khi điều kiện bình thường được thiết lập.  

 Nhà trường thông báo đến các đơn vị, sinh viên được biết để chủ động kế hoạch 

và thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị, giao Phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp các vấn 

đề phát sinh, đề xuất giải pháp kịp thời trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/cáo); 
- Khoa, Viện, TT; 
- P.CTSV, TTKT, PTT; 
- Cổng TTSV; 
- Lưu: VT, QLĐT (NKN). 

Q. HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

TS. Trần Ái Cầm 
 


