
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 25/TB-TTNN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

ĐĂNG KÝ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 
 

Trung tâm Ngoại ngữ UiT trân trọng thông báo đến tất cả sinh viên trường ĐHCNTT kỳ thi 

đánh giá kỹ năng lực tiếng Anh và cấp giấy chứng nhận (Certificate of Achievement).  

Mục tiêu: đánh giá năng lực trình độ ngoại ngữ của sinh viên để đăng ký các môn học Anh 

văn hệ đại học theo quy định của Trường ĐHCNTT,  đồng thời sử dụng kết quả xét “Sinh viên 5 tốt”. 

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 04/6/2022, nội dung chi tiết như sau: 

 

1. Đối tượng dự thi: 

- Tất cả các sinh viên đại học hệ chính quy trường ĐHCNTT. 

2. Hình thức thi: 

- Thi trắc nghiệm trên máy tính 

- Bài thi 02 kỹ năng: Listening & Reading tham chiếu theo định dạng NEW TOEIC  

- Thời gian thi: 90 phút  

3. Địa điểm thi: 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM 

4. Ngày thi: 04/6/2022 

5. Thời gian đăng ký và đóng phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2022 hoặc đến 

khi đủ số lượng (trừ T7, CN, ngày lễ) 

6. Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ UiT – Phòng E1.4, Tòa nhà E 

hoặc đăng ký Online trên website http://celuit.edu.vn/  

7. Lệ phí thi: 200.000 VNĐ/hồ sơ. 

8. Yêu cầu đăng ký: Thẻ sinh viên hoặc CMND/Căn cước/Passport 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TTNN 

PGĐ PHỤ TRÁCH 

        (Đã ký) 

 

      Phan Hoàng Chương 

 

https://forms.gle/6UMD3N7qBJXrBdYu7
http://celuit.edu.vn/

