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KẾ HOẠCH 

Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo 

và các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo  

(Trích kế hoạch số 242KH-PĐH, ngày 17/12/2018) 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019, 

Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn 

đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo 

(CTĐT) hiện hành, Sinh viên lưu ý các mốc thông tin sau : 

 

 Đối với sinh viên nợ môn học hay chưa học các môn không còn mở trong CTĐT, 

sinh viên đăng kí học vét tại khoa quản lý môn học.  

(danh sách sinh viên còn nợ môn không còn mở trong CTĐT – file đính kèm) 

 Đối với sinh viên nợ anh văn Sinh viên còn nợ Anh văn ( trừ môn Anh văn cuối thi 

chứng chỉ đầu ra) của các khóa từ 2015 trở về trước đăng kí học vét anh văn  đăng kí trực 

tiếp tại khoa , P.B009 để làm danh sách tổng hiợp gửi về khoa Ngoại ngữ 

( danh sách nợ Anh văn – file đính kèm)  

 

Thời gian cụ thể: 

02/01 – 07/01/2019: Sinh viên đăng kí môn học vét trực tiếp tại khoa quản lý môn học 

11/02 – 15/02/2019: Thông báo danh sách Sinh viên ĐKMH đủ điều kiện  

18/02 – 22/02/2019: Sinh viên đống học phí tại Phòng tài chính  

250/2 – 15/03/2019: Khoa tổ chức giảng dạy theo kế hoạch được duyệt 

20/03 – 27/03/2019: Tổ chức thi 

 

 SV chỉ đạt 5.0 điểm cho các môn học vét. 

 

 

 

 

 

  

 

                           


