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HƯỚNG DẪN 

Đăng ký môn học tiếng Anh không chuyên 

dành cho sinh viên từ khoá 2018 trở về trước 
 

Năm học 2019-2020, Trường đã thực hiện rà soát, cập nhật chương trình đào tạo áp 

dụng từ khóa 2019. 

Theo định hướng của Trường, Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên đã phân bổ lại số tín 

chỉ của các môn tiếng Anh không chuyên. Mỗi cấp độ tiếng Anh sẽ có số tín chỉ bằng nhau 

là 3 tín chỉ. Chương trình sẽ có 5 môn học căn bản (Từ tiếng Anh căn bản 1 đến tiếng Anh 

căn bản 5), 10 môn học nâng cao (từ tiếng Anh nâng cao 1 đến tiếng Anh nâng cao 10, 

chương trình đại trà học đến tiếng Anh nâng cao 5, chương trình chất lượng cao học đến 

tiếng Anh nâng cao 10). Sinh viên được đăng ký học 2 cấp độ tiếng Anh trong một học kỳ. 

Với tiến độ này, sinh viên có thể hoàn thành chương trình tiếng Anh không chuyên trong hai 

năm học đầu tiên để có thể học một số môn học ngành và chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

Do có sự thay đổi này sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước sẽ đăng ký các môn 

học tiếng Anh như sau: 

1. Lịch trình đăng ký tiếng Anh (tính theo lộ trình từ Tiếng Anh căn bản 1) 

dành cho chương trình đại trà 

Khóa học 
Năm học 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

2016 
TANC3 (GENG0307) 

TANC4 (GENG0308) 
  

2017 
TANC1 (GENG0405) 

TANC2 (GENG0406) 

TANC3 (GENG0307) 

TANC4 (GENG0308) 
 

2018 
TACB3 (GENG0403), 

TACB4 (GENG0404) 

TANC1 (GENG0405) 

TANC2 (GENG0406) 

TANC3 (GENG0307) 

TANC4 (GENG0308) 

 

- Sinh viên khoá 2018 trở về trước đã đăng ký môn học ở học kỳ 1 năm học 2019 – 

2020 (Học kỳ 191) theo các mã môn học tiếng Anh của chương trình khoá 2019, Phòng 



 

Quản lý Đào tạo sẽ thực hiện cập nhật lại mã môn học cho sinh viên theo chương trình 

2016. Sinh viên xem thời khóa biểu và môn học cập nhật trên trang sis.ou.edu.vn từ ngày 

16/9/2019. 

- Sinh viên được đăng ký tiếng Anh ở học kỳ III để rút ngắn lộ trình học tiếng 

Anh. 

- Sinh viên khóa 2016 đã hoàn thành các môn học ngành và chuyên ngành cần 

đăng ký nhiều cấp lớp tiếng Anh trong một học kỳ để tốt nghiệp đúng hạn liên hệ Phòng 

Quản lý đào tạo qua email quanlydaotao@ou.edu.vn để được hỗ trợ. 

2. Từ năm học 2022-2023, trường hợp sinh viên đăng ký học tiếng Anh  không 

đủ để mở lớp, sinh viên khóa 2018 trở về trước đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn học 

cải thiện tiếng Anh đăng ký theo bảng sau: 

STT 

Chương trình 2016 (áp dụng 2016-2018)  Chương trình 2019 trở về sau 

Tên môn học Mã MH 
Số 

TC 
Tên môn học Mã MH Số TC 

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG 

Cấp độ căn bản 

1.  Tiếng Anh căn bản 1 GENG0401 4 Tiếng Anh căn bản 1 GENG0334 3 

2.  Tiếng Anh căn bản 2 GENG0402 4 Tiếng Anh căn bản 2 GENG0335 3 

3.  Tiếng Anh căn bản 3 GENG0403 4 Tiếng Anh căn bản 3 GENG0336 3 

4.  Tiếng Anh căn bản 4 GENG0404 4 Tiếng Anh căn bản 4 GENG0337 3 

Đối với sinh viên thiếu một môn, sinh viên phải học môn tương đương. Tiếng Anh căn bản 4 phải đạt từ 

5,0 điểm trở lên. 

Đối với sinh viên thiếu từ hai môn trở lên, sinh viên phải học các môn tương đương và học thêm môn 

Tiếng Anh căn bản 5 (GENG0338). Tiếng Anh căn bản 5 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

Cấp độ nâng cao chương trình đại trà 

5.  Tiếng Anh nâng cao 1 GENG0405 4 Tiếng Anh nâng cao 1 GENG1339 3 

6.  Tiếng Anh nâng cao 2 GENG0406 4 Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1340 3 

7.  Tiếng Anh nâng cao 3 GENG0307 3 Tiếng Anh nâng cao 3 GENG1341 3 

8.  Tiếng Anh nâng cao 4 GENG0308 3 Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1342 3 

Đối với sinh viên thiếu một môn, sinh viên phải học môn tương đương. Tiếng Anh nâng cao 4 phải đạt 

từ 5,0 điểm trở lên. 

Đối với sinh viên thiếu từ hai môn trở lên, trong đó có Tiếng Anh nâng cao 1 hoặc Tiếng Anh nâng cao 

2, sinh viên phải học các môn tương đương và học thêm môn Tiếng Anh nâng cao 5 (GENG1343). 

Tiếng Anh nâng cao 5 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

mailto:quanlydaotao@ou.edu.vn


 

STT 

Chương trình 2016 (áp dụng 2016-2018)  Chương trình 2019 trở về sau 

Tên môn học Mã MH 
Số 

TC 
Tên môn học Mã MH Số TC 

Cấp độ nâng cao chương trình chất lượng cao 

9.  Tiếng Anh nâng cao 1 GENG0405 4 Tiếng Anh nâng cao 1 GENG1339 3 

10.  Tiếng Anh nâng cao 2 GENG0406 4 Tiếng Anh nâng cao 2 GENG1340 3 

11.  Tiếng Anh nâng cao 3 GENG0407 4 Tiếng Anh nâng cao 3 GENG1341 3 

12.  Tiếng Anh nâng cao 4 GENG0408 4 Tiếng Anh nâng cao 4 GENG1342 3 

13.  Tiếng Anh nâng cao 5 GENG0409 4 Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1343 3 

14.  Tiếng Anh nâng cao 6 GENG0410 4 Tiếng Anh nâng cao 6 GENG1344 3 

15.  Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 4 Tiếng Anh nâng cao 7 GENG1345 3 

16.  Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 4 Tiếng Anh nâng cao 8 GENG1346 3 

Đối với sinh viên thiếu một môn, sinh viên phải học môn tương đương. Tiếng Anh nâng cao 8 phải đạt 

từ 5,0 điểm trở lên. 

Đối với sinh viên thiếu từ hai đến ba môn, sinh viên phải học các môn tương đương và học thêm môn 

Tiếng Anh nâng cao 9 (GENG1347). Tiếng Anh nâng cao 9 phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

Đối với sinh viên thiếu từ bốn môn trở lên, sinh viên phải học các môn tương đương và học thêm môn 

Tiếng Anh nâng cao 9 (GENG1347) và tiếng Anh nâng cao 10 (GENG1348). Tiếng Anh nâng cao 10 

phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

 

Trong quá trình thực hiện, sinh viên có vấn đề thắc mắc cần giải đáp có thể liên hệ Bộ 

phận tiếp sinh viên – Phòng 005 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3 – Số điện thoại 

liên hệ: (028)39300072. 

 
Nơi nhận: 

- Các khoa (để hướng dẫn sinh viên); 

- Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên; 

- Trung tâm Quản lý hệ thống thông tin; 

- Lưu QLĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Phan Thị Thu Phương 
 


