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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021 

 

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức 

kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 
 

1. Các học phần: 
 

S

T

T 

Môn thi 

Mã 

HP 

Số 

lượng 

Địa điểm 

Ca 1: 14h00, thứ Bảy 10/4/2021  

1 Thống kê cho KHXH MAT1078 8  

 

P501 –A2 
2 Tiếng việt thực hành VLF1053 3 

3 Kinh tế tiền tệ ngân hàng FIB2001 2 

4 Kinh tế phát triển INE2003 1 

5 Nhập môn Việt ngữ học VLF1052 1  

Ca 2: 15h00, thứ Bảy 10/4/2021  

 

1 Cảm thụ nghệ thuật FLF1001 
 

1 

 

P501 –A2 

 Cộng  16  

 
 

- Thời gian tập trung: 13h45; Địa điểm thi: P501 - Giảng đường nhà A2       

- Sinh viên lưu ý: Mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước để 

vào phòng thi. 

2. Phân công nhiệm vụ:  

- Các khoa đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho toàn thể sinh viên các khoá biết để 

có kế hoạch ôn tập và chuẩn bị các điều kiện dự thi.  

- Bộ Môn NN&VH Việt Nam cử giáo viên ra đề thi, chịu trách nhiệm nhân bản trực tiếp 

tại phòng Đào tạo. Giáo viên in đề trực tiếp cho đề thi vào túi theo đúng số lượng thí sinh 

từng môn thi, niêm phong túi đề và bàn giao phòng Đào tạo (P109-A1) chuyên viên 

Nguyễn Thị Lan Hương trước ngày 04/4/2021. Sau khi in, giáo viên có trách nhiệm bảo 

quản đề gốc, tự hủy toàn bộ giấy nến và đề in hỏng.  

- Phòng Đào tạo làm danh sách thi các môn trên, chuẩn bị văn phòng phẩm cho từng môn 

thi, chịu trách nhiệm triển khai, cử cán bộ coi thi, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi hết 

học phần chung theo lịch trên.  

- Phòng Quản trị phối hợp với Trung tâm Phát triển nguồn lực bố trí phòng học, cử người 

mở cửa HT, thiết bị phục vụ kỳ thi. 

- Phòng Thanh tra & Pháp chế cử cán bộ giám sát kỳ thi. 
 

 

                 TL. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                      KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Các Khoa ĐT, BM NN&VHVN (để thực hiện);                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
- Phòng QT, TTPTNL (để phối hợp);      

- Phòng TT&PC (để phối hợp);       

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10.       đã ký  

         

 

          Nguyễn Việt Hùng 


