LUYỆN THI TOEIC (THẦY GIẢNG – CÔ MAI)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TOEIC TẠI TT
NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
Cơ sở I - Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Nhà C6, Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10
ĐT: (08) 38 647 256 Ext 5310, (08) 38 66 68 69.
(Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐH Bách Khoa là trung tâm thi (Test Site) chính
thức của Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ - ETS. Thí sinh có thể đăng ký
và thi TOEIC quốc tế ngay tại Trung Tâm).

LỊCH THI
Trung Tâm tổ chức thi TOEIC quốc tế định kỳ 2 lần/tháng vào Chủ
Nhật giữa và cuối tháng.
Để biết lịch thi cụ thể, vui lòng xem tại:
http://www.utflc.edu.vn/?frame=ets&cat=175
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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN
1. Thí sinh phải đến đăng ký trực tiếp, không nhận đăng ký hộ.
2. Hạn chót đăng ký là 16h00 Chủ nhật (trước ngày thi 14 ngày) hoặc
đến khi đủ thí sinh (trước ngày thi 14 ngày). Đối với thí sinh vừa thi
xong (Thứ 7/CN) thì có thể đăng ký thi vào Chủ nhật tuần kế tiếp
(nếu còn chỗ trống) và hạn chót đăng ký là 16h00 Thứ 2 (trước ngày
thi 6 ngày).
3. Hạn chót thay đổi thông tin dự thi, bổ sung giấy tờ thủ tục là 12h00
Thứ Bảy (trước ngày thi 8 ngày).
4. Lệ phí thi là 35 USD/1 lần thi.
5. Thí sinh nộp 03 ảnh đúng kích thước 3cm x 4cm chuẩn quốc tế
(Nền trắng, ảnh chụp không quá 03 tháng, không đeo kính, không
scan).
6. Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu bản chính (Chú ý CMND phải
nguyên gốc như lúc được Công an cấp). Ngoài ra thí sinh cần mang
theo 1 bản photo CMND (không cần công chứng).
7. Nếu CMND không có ngày, tháng sinh thì trên phiếu điểm sẽ thể
hiện là ngày 01 tháng 01 của năm sinh. CMND hợp lệ là CMND còn
hạn sử dụng, không được ép dẻo, ép lụa, ép plastic, … Tất cả những
trường hợp CMND đã bị rách, không rõ dấu giáp lai, hoặc có dấu
hiệu tẩy xóa, thông tin cá nhân và đặc điểm nhận dạng không rõ
ràng đều không được chấp nhận. Thí sinh không được dự thi, bắt
buộc phải làm lại CMND mới hoặc dùng Hộ chiếu để dự thi.
8. Giữa 02 lần thi liên tiếp (bất kể thi tại địa điểm nào) phải cách nhau
tối thiểu 5 ngày làm việc.
9. Địa chỉ công chứng phiếu điểm Toeic:
+ Số 387 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
+ Số 47 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
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QUY ĐỊNH KHI ĐI THI
1. Giờ thi:
 Buổi sáng: Từ 08:00 đến 10:45 (có mặt lúc 7:30).
 Buổi chiều: Từ 13:00 đến 15:45 (có mặt lúc 12:30).
Thí sinh đến trễ sẽ không được vào phòng thi và xem như vắng thi.
2. Thí sinh bắt buộc mang theo:
 Bản chính của CMND/Hộ chiếu.
 Phiếu đăng ký dự thi. Ngoài những giấy tờ trên thí sinh không
được mang theo bút, ví tiền, điện thoại, túi xách và các vật dụng
khác vào phòng thi.
 Thí sinh phải đọc kỹ hướng dẫn dự thi và nội quy thi trước khi đi
thi.
Lưu ý: Thí sinh quên mang theo CMND gốc thì sẽ không được vào
phòng thi & không được hoàn lại lệ phí thi.
3. Vắng thi: Thí sinh vắng thi (vì bất kỳ lý do nào) sẽ bị mất 100% lệ phí
thi.

NHẬN KẾT QUẢ THI
 Kết quả có sau ngày thi 10 ngày làm việc.
 Khi nhận kết quả cần mang theo: CMND/Hộ chiếu và phiếu đăng ký
dự thi.
 Nếu thí sinh không đến nhận kết quả được thì có thể viết giấy ủy
quyền cho người thân nhận và kèm theo CMND (bản chính) của thí
sinh cùng với phiếu đăng ký. Hoặc có thể đến văn phòng đăng ký
để yêu cầu gửi kết quả theo địa chỉ cá nhân ngay sau khi hoàn
thành bài thi.
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CHUYỂN NGÀY THI
 Hạn chót nhận giải quyết là 12h00 Thứ sáu (trước ngày thi 2 ngày).
 Thí sinh chuyển thi lần 1 không mất phí. Lần 2, lần 3, … phải nộp phí
là 50.000/lần và không vượt quá 30 ngày tính từ ngày thi cũ nhất
ghi trên Form.
 Thí sinh điền vào “Đơn xin chuyển và hủy thi” theo mẫu.
 Nhân viên Trung tâm sẽ ghi rõ ngày giờ thi mới vào “phiếu đăng
ký” đồng thời ký tên, ghi rõ ngày tháng tiếp nhận vào “Đơn xin
chuyển và hủy thi”.
 Không giải quyết chuyển thi qua điện thoại.

HỦY THI
Hạn chót nhận giải quyết là 12h00 Thứ sáu (trước ngày thi 2 ngày).
 Nếu trước 12h00 Thứ sáu (trước ngày thi 9 ngày), thì hoàn phí 100%.
 Nếu trước 12h00 Thứ sáu (trước ngày thi 2 ngày), thì sẽ hoàn phí
50%.
 Đối với trường hợp đã chuyển thi 01 lần rồi và tiếp tục muốn hủy thi
thì sẽ hoàn phí 50% (làm thủ tục trước 12h00 Thứ sáu). Khi hoàn
tiền, yêu cầu thí sinh ký tên vào “phiếu đăng ký”. Không giải quyết
hủy thi qua điện thoại.

