NỘI QUY LỚP HỌC TIẾNG ANH TOEIC
1. Sinh viên phải chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước mỗi buổi học.
Cụ thể, giảng viên sẽ gửi tài liệu gốc để sinh viên tự thu xếp in ấn và photo trước
các buổi học.
2. Hoàn thành bài tập về nhà: Đây là điều kiện bắt buộc đối với sinh viên trong
khoá TOEIC này, để đảm bảo chất lượng khoá học và sự tiến bộ của sinh viên.
Cụ thể:
 Sinh viên hoàn thành 80% bài tập về nhà sẽ được coi là ĐỦ BÀI, dưới
80% là THIẾU BÀI.
 Sinh viên đạt mức ĐỦ BÀI mới đủ điều kiện thi cuối khoá.
 Sinh viên phải mang đủ tài liệu học tập theo yêu cầu của giáo viên khi
đến lớp.
3. Đi học đầy đủ đúng giờ:
 Sinh viên phải đến học ít nhất 80% tổng số buổi học của khoá mới được
thi cuối khoá.
 Sinh viên phải đi học đúng giờ để tránh bỏ lỡ những nội dung quan trọng
và ảnh hưởng đến lớp học. Sinh viên đi muộn quá 30 phút sẽ bị coi là
Vắng mặt.
4. Trong giờ học sinh viên phải:
 Chú ý nghe giảng, tham gia các hoạt động và làm đầy đủ các bài tập giáo
viên giao.
 Tuân thủ nội quy của giáo viên.
 Không dùng điện thoại di động trừ trường hợp khẩn cấp.
5. Sinh viên sẽ không được bồi hoàn học phí nếu quyết định thôi học sau khi đã
đăng ký. Nếu có vấn đề về giáo viên và chương trình học, sinh viên cần trao đổi
lại với quản lý/ trợ lý lớp để có hướng giải quyết.
6. Sinh viên hoàn thành 100% bài tập về nhà theo đúng yêu cầu của giảng viên và
đi học đủ từ 90% số buổi học trở lên nhưng không đạt điểm TOEIC như mục
tiêu sẽ được học lại miễn phí 01 khóa học tương đương. Lưu ý:
 Điểm để làm căn cứ xét học lại miễn phí bao gồm 1 trong 2 điểm sau:
điểm thi cuối khóa hoặc điểm thi TOEIC quốc tế trong vòng 8 tuần kể từ
khi khóa học kết thúc.
 Sinh viên sẽ được học lại 01 khóa khi có lớp học mới khai giảng với trình
độ tương đương.

