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THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 

dành cho sinh viên Chương trình đào tạo thứ 2 – Bằng kép 

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn sinh viên 

chương trình đào tạo thứ 2 (CTĐT thứ 2) – Bằng kép các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ 

Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc các khóa kiểm tra kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023, 

cụ thể như sau: 

I. Cách thức xem kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023: 

- Bảng điểm dạng file mềm sẽ được đăng tải tại group Bằng kép ULIS (fb.com/groups/bangkepulis) 

- Sinh viên kiểm tra điểm thành phần, điểm môn học của từng học phần theo trọng số điểm đã 

ghi trong bảng điểm. 

 

II. Cách thức đề nghị bổ sung, sửa kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 

(Nếu sinh viên có kết quả điểm học phần không đúng hoặc thiếu): 

 Sinh viên truy cập trang https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/cac-bieu-mau-danh-cho-sv-ctdt-thu-2/ 

tải mẫu Đơn xin xác nhận điểm, điền đầy đủ thông tin cá nhân và nộp bản cứng tại Văn 

phòng Bằng kép. 

 Lưu ý: mỗi học phần chỉ điền 01 giấy xác nhận và SV không cần xin xác nhận tại mục 

“Người xác nhận”. 

 

III. Các mốc thời gian cần lưu ý: 

1. Sinh viên kiểm tra bảng điểm (dạng file mềm) từ ngày 16/01/2023. 

2. Sinh viên nộp Đơn xin xác nhận điểm theo mẫu từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 03/02/2023. 

3. Sinh viên kiểm tra điểm cập nhật trên Portal từ ngày 13/02/2023. 

Quá thời hạn trên, sinh viên có thắc mắc về kết quả học tập sẽ đợi thông báo kiểm tra kết 

quả học tập của học kỳ tiếp theo. 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên đang theo học 

CTĐT thứ 2 – Bằng kép trong khoa biết và thực hiện đúng thời gian quy định.  

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng trực CTĐT thứ 2 – Bằng kép, P.101B nhà B3, 

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (ĐT: 024 66519803, email: phongdaotaoulis@gmail.com). 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Sinh viên CTĐT thứ 2 các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn 
ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr05. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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