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TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 49/TB-ĐHXDMT Vĩnh Long, ngày 21 tháng 8 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 

Chiêu sinh lớp Tiếng Anh trình độ B1, B2 theo Khung Châu Âu 
 

Căn cứ Công văn số 3132/BGDĐT-GDĐH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo công nhận Trường Đại học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh đủ điều 

kiện tổ chức đào tạo và cấp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 hoặc bậc 

3/6, 4/6 theo khung Châu Âu; 

Căn cứ vào thỏa thuận giữa Trường Đại học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh với 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc liên kết tổ 

chức các lớp ôn thi và cấp Chứng chỉ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu về Ngoại 

ngữ (Tiếng Anh); 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo 

chiêu sinh lớp ôn thi và thi ngoại ngữ như sau: 

1. Chương trình học: 

- Cấp độ B1, B2 Tiếng Anh theo chuẩn khung Châu Âu; 

- Thời lượng ôn tập: 150 tiết; 

- Học phí ôn tập và lệ phí dự thi cấp chứng chỉ: sẽ thông báo sau (học phí phụ 

thuộc vào số lượng học viên đăng ký). 

2. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, giảng viên và các đối tượng khác có nhu cầu. 

3. Quyền lợi: học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được tổ chức thi, nếu đạt kết quả 

sẽ được Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ đạt trình độ B1, B2 

khung Châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thời gian ôn tập, tổ chức thi: 

- Thời gian ôn tập: học vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần hoặc theo 

yêu cầu của học viên (chỉ mở lớp khi có đủ từ 35 học viên trở lên); 

- Tổ chức thi cấp Chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa ôn tập 01 tuần; 

5. Địa điểm học, thi: Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (hoặc theo yêu cầu của học viên). 

6. Hạn nộp hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/08/2014. 

Hồ sơ theo mẫu của Trường Đại học Ngân hàng và nộp tại Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - ĐT: 0913.725.459 (gặp Thầy 

Xuân). Website: http://www.mtu.edu.vn. 
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