
Thông báo 

 
Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần  bổ sung cho sinh viên vắng thi có 

lý do chính đáng trong đợt thi chính thức của học kỳ 2 năm học 2017- 2018 (bao 

gồm: trùng lịch, ốm đau, tai nạn, người thân mất...) có giấy tờ hợp lệ được Trưởng 

các Khoa, Viện và Bộ phận một cửa chấp nhận, cụ thể như sau: 

1. Sinh viên vắng thi có lý do chính đáng trong đợt thi chính thức của Học 

kỳ 2 năm học 2017-2018 xem lịch thi bổ sung vào ngày 19/06/2018 tại bảng tin 

của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (Tầng 3, Nhà A0) và trên trang cá nhân của 

sinh viên (mục Thông tin đáng chú ý). 

2. Sinh viên vắng thi có lý do chính đáng của các đợt thi từ Học kỳ 1 năm 

học 2017-2018 trở về trước trực tiếp đến đăng ký thi tại Trung tâm Đảm bảo Chất 

lượng (vào giờ hành chính: sáng từ 7h00' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h00' 

các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).  

3. Các học phần thi thực hành trực tiếp trên máy tính, Nhà trường sẽ tổ chức 

thi cùng kỳ thi chính thức của các học kỳ tiếp theo. 

4.  Sau 17h00', ngày 16/06/2018, Nhà trường sẽ chốt danh sách đăng ký thi 

thi để tổ chức thi; lịch thi chính thức sẽ được thông báo từ 10h00', ngày 19/6/2018 

tại bảng tin của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (tầng 3, Nhà A0) và trên trang cá 

nhân của sinh viên (mục Thông tin đáng chú ý) 

Ngày thi: 21/6 và 22/6/2018. 

5. Các sinh viên được xếp lịch thi mà không dự thi sẽ phải học lại đối với 

học phần đó. Sinh viên nộp đơn vắng thi có lý do chính đáng và đăng ký thi bổ 

sung sau ngày 16/06/2018 sẽ được tổ chức thi ở các đợt thi bổ sung của học kỳ tiếp 

theo. 

Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo Chất lượng 

hoặc trực tiếp cô Mai Phương (điện thoại 0966.369.488). 

             

       Trung tâm Đảm bảo Chất lượng 


