
 1 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh bậc Cao đẳng  

hệ chính quy khóa 50 năm học 2016 - 2017  

      

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy 

khóa 50; 

- Làm cơ sở phân loại trình độ tiếng Anh của sinh viên từ đó phân lớp cho phù hợp 

với từng đối tượng; 

- Quá trình thực hiện kiểm tra sát hạch công bằng, khách quan, nghiêm túc theo đúng 

quy định của nhà trường. 

II. Đối tượng  

Toàn bộ sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 50. 

III. Nội dung, hình thức kiểm tra  

1. Nội dung  

- Kiến thức kiểm tra tiếng Anh trình độ A. 

- Đề cương ôn tập đã được đăng tải trên website của nhà trường. 

2. Hình thức kiểm tra: 

- Mỗi sinh viên phải thực hiện 4 kỹ năng: 

+ Kỹ năng nghe: Sinh viên được nghe 2 phần để điền thông tin thiếu và chọn đáp án 

đúng trong thời gian 10 phút. 

+ Kỹ năng nói: Mỗi sinh viên bốc thăm chọn 1 trong 10 chủ đề và trả lời trong khoảng 

thời gian từ 3 - 5 phút. 

+ Kỹ năng đọc: SV đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 

+ Kỹ năng viết: Mỗi SV viết 01 bài luận theo câu hỏi gợi ý.  

- Thời gian thi: Nghe, đọc, ngữ pháp, từ vựng, viết = 70 phút 

IV. Thời gian, địa điểm  

Thời gian: 13h00, thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2016  

Địa điểm: Tại khu nhà B trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  
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V. Cách tính điểm  

* Tính điểm cho các kỹ năng được  xác định theo thang điểm 10, như sau: 

+ Kỹ năng nghe: 2 điểm  

+ Kỹ năng nói: 2 điểm 

+ Kỹ năng đọc, từ vựng, ngữ pháp: 4 điểm 

+ Kỹ năng viết: 2 điểm  

* Kết quả điểm: 

- Đạt yêu cầu: Khi tổng điểm của các kỹ năng  ≥ 5, trong đó không có kỹ năng nào < 

0,5 điểm.  

- Không đạt yêu cầu: khi tổng điểm của các kỹ năng <5  

Những sinh viên có kết quả thi không đạt yêu cầu, đăng ký học ôn bồi dưỡng kiến 

thức tại trung tâm Seiko.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Seiko:  

Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện; phân công giáo viên ra đề thi + đáp án, làm đề 

cương ôn tập cho sinh viên; phối hợp với phòng Đào tạo và phòng Đảm bảo chất lượng tổ 

chức coi thi, chấm thi; tổ chức việc bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh cho những sinh viên 

không đạt yêu cầu. 

2. Phòng Đào tạo:  

Lập danh sách thí sinh dự thi, bố trí phòng thi, giáo viên coi thi, tổng hợp và công bố 

kết quả thi.     

3. Phòng Đảm bảo chất lượng:  

Tổ chức công tác coi thi, chấm thi; in sao đề thi và giám sát quá trình thực hiện. 

4. Các phòng, khoa, trung tâm:  

Thông báo cụ thể tới giáo viên chủ nhiệm và sinh viên bậc cao đẳng khóa 50 của đơn 

vị để thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh bậc cao 

đẳng, hệ chính quy, khóa 50 đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Lưu: VT, TT Seiko, Đào tạo. 

 


