
THÔNG BÁO  
Về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn thi, ghi điểm học phần  

Công nghệ thông tin và truyền thông 

Học kỳ 2 năm học 2020-2021 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-ĐHNN ngày 07/11/2019 về việc ban hành Quy 

định công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần 

Công nghệ thông tin và truyền thông (mã học phần FLF1007) của Trường Đại học 

Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo kế hoạch xét công 

nhận chứng chỉ để miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông học 

kỳ 2 năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:  
 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN 

1 

Các khoa đào tạo phổ biến cho sinh viên Quyết định số 2653/QĐ-

ĐHNN ngày 07/11/2019 về việc ban hành Quy định công nhận 

các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm 

học phần Công nghệ thông tin và truyền thông của Trường 

ĐHNN-ĐHQGHN. 

Lưu ý: Sinh viên vẫn phải tham gia học tập trên lớp theo kế 

hoạch và không phải tham dự kỳ thi cuối kỳ của học phần. 

 

2 

Sinh viên nộp đơn xin miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ 

thông tin và truyền thông tại Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Truyền thông và Học liệu (tầng 2 nhà C2 - Công trình khoa 

Pháp - Thầy Trịnh Văn Tiệp: 0912152582). 

Trung tâm CNTT-TT&HL tiếp nhận đơn của sinh viên và hậu 

kiểm chứng chỉ (theo mẫu). 

 
Từ ngày  

07/06/2021 

đến ngày  

11/06/2021 

 

 

3 

Trung tâm CNTT-TT&HL lập danh sách tổng hợp (theo mẫu) sau 

khi đã hậu kiểm chứng chỉ và gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện 

xét miễn thi, ghi điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền 

thông cho Phòng Đào tạo. 

Trước  

05/07/2021 

4 
Phòng Đào tạo soạn thảo Quyết định công nhận miễn thi, ghi điểm 

học phần cho sinh viên. 

Trước  

09/07/2021 
 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

 
 

Nơi nhận:                   TL. HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện);    KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

- Trung tâm CNTT TT&HL (để thực hiện);                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10.      

         đã ký 
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Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021 


