
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 2133 /ĐHCT-ĐT                                Cần Thơ, ngày  28  tháng 11 năm 2011 
V/v Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến  

    
                               Kính gửi:  

 - Lãnh đạo đơn vị đào tạo; 
  - Cố vấn học tập; 
          -  Sinh viên.  
  

 Theo thông báo số 1523/TB-ĐHCT ngày 29.8.2011 của Trường Đại học Cần 
Thơ về việc xét tuyển các ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến, sinh viên phải 
tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ Anh văn. Qua kết quả kiểm tra trình độ Anh văn, 
Trường thông báo: 

 1. Xét tuyển vào ngành Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến cho những 
sinh viên có điểm kiểm tra trình độ Anh văn đạt từ 260 điểm và tổng số điểm tuyển 
sinh đạt từ 16,0 điểm trở lên (Danh sách kèm theo).  

2. Xét tuyển vào ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến cho những 
sinh viên có điểm kiểm tra trình độ Anh văn đạt từ 220 điểm trở lên (Danh sách kèm 
theo). Danh sách những sinh viên này được xét tạm thời, nếu Trường tuyển bổ sung đủ 
số lượng mới mở lớp.  

 3.  Sinh viên được xét tuyển vào học các ngành chương trình tiên tiến vẫn tiếp 
tục học, thi những học phần đã học trong học kỳ I và sẽ được xét bảo lưu nếu học phần 
đó có trong chương trình tiên tiến. Từ học kỳ II năm học 2011-2012, sinh viên sẽ học 
Anh văn bổ sung miễn phí (một học kỳ) sau đó học theo chương trình của ngành trong 
những học kỳ tiếp theo. 

 Đề nghị các đơn vị quản lý đào tạo thông báo cho Cố vấn học tập và sinh viên 
biết, thực hiện./.                                                                                           
                                                    
                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG                         

                                                                                    P.HIỆU TRƯỞNG                            
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                                   (Đã ký)             
- Ban Giám hiệu; 
- Công bố trên website;                                                       Đỗ Văn Xê 

      - Lưu VT.                                                                        
   

           
 
 
 
 


