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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thi lại lần 2 học kỳ II, năm học 2015 – 2016 (đợt 1) 

 

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 II, 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 2, 

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 II, năm học 2015 – 

2016 (đợt 1), cụ thể như sau: 

 

1. Công bố lịch thi lại lần 2:  

        Thời gian: Ngày 10 tháng 8 năm 2016 (thứ tư) 

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

thông báo). 

 

2. Tổ chức thi lại lần 2: 

        Thời gian: Các buổi tối trong tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016. 

         Địa điểm: Theo lịch công bố ngày 10/8/2016. 

        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. 

  TRƯỞNG KHOA 
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