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THÔNG BÁO
Tổ chức thi lại lần 2 học kỳ I, năm học 2015 – 2016 (đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHTV, ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định Đánh giá học phần;

Căn cứ vào tình hình thực tế của công tác thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học
2015-2016;

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các nhóm/lớp chưa được tổ chức
thi lần 2 (đợt 1) gồm các môn Anh văn không chuyên 1, Anh văn không chuyên 3, các
môn chuyên ngữ của các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ có điểm tổng kết học phần dưới
4.0 (đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc có điểm tổng kết học phần dưới 5.0
(đối với các lớp đào tạo theo học chế niên chế) thuộc các nhóm môn học của Khoa Ngoại
ngữ quản lý chuyên môn (có điểm tổng kết học phần lần thứ nhất không đạt yêu cầu) về
việc tổ chức thi lần 2 của học kỳ I, năm học: 2015 – 2016 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Sinh viên đăng ký thi lần 2:

 Thời gian: Từ ngày 11/4/2016 (thứ hai) đến hết ngày 15/4/2016 (thứ sáu)

 Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ - B11.207, Tòa nhà B1, khu I, Trường
Đại học Trà Vinh.

2. Công bố kết quả đăng ký thi lần 2 (Lịch thi):

 Thời gian: Ngày 18/4/2016 (thứ hai), dự kiến thi buổi tối ngày 28, 29 tháng 4.

 Địa điểm: Bảng thông báo của Khoa và trên website http://fl.tvu.edu.vn/ (mục
thông báo).

Lưu ý: Nếu quá thời gian đăng ký nêu trên, Khoa Ngoại ngữ sẽ không giải quyết
mọi sự khiếu nại về sau.

Khi đăng ký sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin về mã lớp, môn học, nhóm môn
học, họ tên giảng viên giảng dạy, đăng ký học chung với lớp ghép (nếu có).

Đề nghị cố vấn học tập, cán bộ giảng dạy và các Khoa có liên quan hỗ trợ thông
báo đến tất cả sinh viên thông tin này.

Nơi nhận:
- Cán bộ giảng dạy;
- Cố vấn học tập;
- Các Bộ môn thuộc khoa;
- Các Khoa có liên quan;
- Lưu: VPK.KNN.
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