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Số: 01/KHTN-KT&ĐBCL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn thi trực tuyến các học phần Anh văn  

HK1/2021-2022 (Chính quy) 
 

Phòng Khảo thí & ĐBCL thông báo đến các sinh viên tham dự thi trực tuyến các học 

phần Anh văn trong ngày 19/01 và 20/01/2022 (Chính quy) như sau:  

 

Ngày thi Môn thi Giờ thi Thời 

gian thi 

Bắt đầu thi 

phần Đọc-Viết 

Bắt đầu thi 

phần Nghe 

Hết giờ 

làm bài 

19/01/2022 

Anh văn 2 07g45 90 phút 07g45 08g55 09g17 

Anh văn 3 09g55 90 phút 09g55 11g00 11g27 

Anh văn 4 15g40 90 phút 15g40 16g45 17g12 

20/01/2022 

Anh văn 1 

(ca 3) 
13g30 75 phút 13g30 14g25 14g47 

Anh văn 1 

(ca 4) 
15g40 75 phút 15g40 16g40 16g57 

Anh văn 1 

(ca 5) 
17g50 75 phút 17g50 18g45 19g07 

 

Lưu ý: 

 Các phần thi Nghe-Đọc và Viết: sinh viên làm bài trên máy tính (hoặc Iphone), 

có sử dụng SEB (Sinh viên phải cài đặt sẵn phần mềm SEB trên máy tính (hoặc 

Iphone), sử dụng smartphone để đăng nhập vào Zoom phòng thi). 

 Thi phần Nghe: đề nghị tất cả sinh viên sử dụng tai nghe và tắt mic (SV có 2 

phút để chuẩn bị), sau khi thi hết phần Nghe thì không sử dụng tai nghe nữa và 

phải bật mic lên. Trong suốt thời gian thi Nghe, SV không được mở mic, nếu có 

sự cố thì gọi báo cho CBCT. 

 Phần Viết có 1 câu, sinh viên làm trực tiếp trên máy tính (hoặc Iphone). 

 Hết thời gian Nghe, sinh viên tiếp tục làm bài cho đến khi hết giờ làm bài tương 

ứng của từng môn thi. 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL 

 

 


