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GDCT Triết học trong các KHTN và KHXH - nh. văn (CBT) 12-16 39 Viết (Tự luận) Hai 9/5/2016 13h00 B3-503 1

TOÁN Độ đo và tích phân 12,13-03 23 Viết (Tự luận) Hai 9/5/2016 15h30 B3-503 1

TL- GD Kỹ năng giao tiếp 12-24 32 Thực hành Khoa bố trí

           KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     ThS. HỒ THỊ KIM LOAN

                    Độc lập - Tự do - Hanh Phúc

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016

KHÓA TUYỂN SINH 2012

Lưu ý:

     * Học phần Ngoại ngữ, GDTC và các học phần học lớp tăng cường có lịch thi riêng.   

* Đề nghị Khoa phổ biến lịch thi này đến toàn thể giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. Nếu lịch thi có sai sót

hoặc chưa hợp lí đề nghị Khoa phản hồi ý kiến sớm (trước ngày 20/05/2016) đến Phòng Đào tạo (đ/c Hạnh) để điều

chỉnh; Trường hợp lịch thi bố trí trùng phòng với các lớp đang học sẽ có thông báo điều chỉnh sau.        

* GV phải hoàn tất việc chấm bài, lên điểm và nộp điểm sau 01 tuần kể từ ngày thi theo lịch trên; Các học phần do

Khoa bố trí lịch thi hạn chót là ngày 30/06/2016.

* Lớp học phần có số lượng sinh viên > 120 chia thành 3 phòng thi; >64 chia thành 2 phòng thi, đề nghị Khoa cử

CBCT theo đúng quy định.

     * Để kịp thời gian xét tốt nghiệp, lịch thi các học phần của Khóa 12 chỉ tiến hành trong chiều ngày 09/05/2016.

Đề nghị Khoa tổ chức thi và giảng viên khẩn trương chấm bài, nộp điểm về phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày

13/05/2016.

    Đà Nẵng, ngày 22/04/2016

    TL. HIỆU TRƯỞNG
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                    Độc lập - Tự do - Hanh Phúc


