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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi hết các học phần chung học kỳ 1 năm học 2021-2022 

đối với sinh viên đại học chính quy khoá QH2021.F1 

 
 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022; 

Nhà trường thông báo việc tổ chức thi hết các học phần chung học kỳ 1 năm 

học 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy khóa QH2021.F1, cụ thể như 

sau: 

 

1. Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 20/02/2022. 
2. Hình thức thi:    Trực tuyến 

3. Các Khoa đào tạo, Bộ môn 

- Phối hợp với phòng Đào tạo cử cán bộ tham gia làm thi các học phần 

chung theo số lượng được phân công. Hoàn thành trước ngày 

10/01/2022. 

- Không xếp lịch thi các học phần thực hành tiếng trùng với lịch thi các 

học phần chung. 

- Báo cáo lịch thi các học phần do khoa phụ trách lên Trường (qua Phòng 

Đào tạo, theo mẫu) trước ngày 12/01/2022. 

4. Phòng Đào tạo: phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thi các học phần 

do khoa, bộ môn phụ trách. 

5. Phòng Thanh tra Pháp chế: Cử cán bộ kiểm tra, giám sát trước, trong 

và sau kỳ thi theo đúng quy chế. 

Đề nghị các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên 

khoá QH2021.F1 trong đơn vị biết và thực hiện đúng các nội dung thông báo./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- TT CNTT (để hỗ trợ); 

- P. TTPPC (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Hà Lê Kim Anh 
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