
 
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức kỳ thi xếp lớp ngoại ngữ đầu vào cho tân sinh viên khóa 2021 
 

 

Căn cứ vào quy định về chuẩn đầu vào tiếng Anh chính khóa của Trường Đại học Kinh 

tế - Luật; nhằm mục đích đánh giá trình độ ngoại ngữ và xếp lớp tiếng Anh, Trường Đại học 

Kinh tế - Luật thông báo tổ chức thi xếp lớp ngoại ngữ đầu vào cho tân sinh viên khóa 2021, cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng: sinh viên đại học chính quy khóa 2021 các chương trình đại trà, chất lượng 

cao chưa có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu vào. 

2. Lịch thi: từ ngày 28/9 đến ngày 30/09/2021. 

3. Ca thi cụ thể: trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ gửi email thông báo đến sinh viên 

trước ngày thi 01 - 03 ngày. 

4. Hình thức thi: trực tuyến trên máy tính. 

5. Nội dung thi: kiểm tra đánh giá 4 kỹ năng tiếng Anh bằng bài thi Versant 4 Skills 

Essential Test, gọi tắt là V4SE. 

6. Hướng dẫn thi: truy cập website trung tâm Ngoại ngữ - Tin học theo đường link sau: 

https://cfis.uel.edu.vn/thong-bao2-32/huong-dan-ky-thi-xep-lop-tieng-anh-dau-vao-cho-sv-k21 

Mọi thắc mắc về kỳ thi xin vui lòng liên hệ: 

+ Hỗ trợ thông tin về bài thi, quy trình, sự cố trong lúc làm bài: cô Trang - 0939.873.768; 

+ Hỗ trợ kết nối, thiết bị, vấn đề về email sinh viên: thầy Huy - 0931.866.105, thầy Sơn 

- 0907.918.818. 

Trân trọng./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên khóa 2021; 

- Các đơn vị: KHTC, Đào tạo, CNTT; 

- Lưu: VT, NN-TH. 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2021 


