
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT 

THÔNG BÁO 

Đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp 1-2 (đợt 

2)- HK1 năm học 2021-2022 

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo mở khoá mới Anh văn Sơ cấp dành cho sinh viên 

khoá 2021 (K16) và sinh viên các khóa cũ chưa đủ điểm đăng ký Anh văn 1.  

Lịch học và nội dung chi tiết đăng ký như sau: 

1. LỊCH HỌC  

STT Lớp Lịch học Online 

1 Anh văn sơ cấp 1 
Tối 2-4-6 từ 17h30 đến 20h00 

2 Anh văn sơ cấp 2 

● Thời lượng học:  

Anh văn sơ cấp 1: 90 tiết (18 tiết Online + 72 tiết Offline) 

Anh văn sơ cấp 2: 90 tiết (18 tiết Online + 72 tiết Offline) 

● Học phí & giáo trình: 

Lớp Học phí Online (VNĐ) Giáo trình Ebook (VNĐ) 

Anh văn sơ cấp 1 1.800.000 250.000 

Anh văn sơ cấp 2 1.800.000 255.000 

 

● Lớp học: Từ 20 - 30 sinh viên/lớp 

● Giáo trình: Business Partner  

2. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:  

- Sinh viên đăng ký ONLINE trên Link: 

Anh văn sơ cấp 1: https://forms.gle/xB7XCvV6N7zAcx4f9 

Anh văn sơ cấp 2: https://forms.gle/zvrzjCx2YchBjUp89 

- Học phí và giáo trình thanh toán chuyển khoản đến:   



- Số tài khoản: 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn, Tên tài khoản: Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin. 

● Lưu ý khi chuyển khoản:  

Khóa 
Cú pháp 

Học phí Giáo trình Ebook 

Anh văn sơ cấp 1 HPAVSC1- Họ và tên - Mã số 

sinh viên 

EbookAVSC1- Họ và tên - 

Mã số sinh viên 

Anh văn sơ cấp 2 HPAVSC2- Họ và tên - Mã số 

sinh viên 

EbookAVSC2- Họ và tên - 

Mã số sinh viên 

 

- Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021 

 

3. THÔNG TIN KHÁC 

● Thời gian khai giảng các lớp dự kiến từ ngày 29/11/2021. 

● Ngoài ra nếu có thay đổi, điều chỉnh lịch học, Trung tâm sẽ thông báo sớm nhất cho 

sinh viên trước khi khóa học bắt đầu. 

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT 

 

 

 

 


