
DAT HQC THAI NGUYEN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
- TRUNG BA! HQC 	 Bôc lp - Tiy do - Htnh phüc 

KY THU1ILT CONG NGHIP 
S: Ok'/QD-DHKTCN 	 Thai Nguyen, ngày 01 tháng 12 nám 2017 

QUYET BNH 
Ve vic xet tin d6 hoc tap hoc kST 2 näm hoc 2016 - 2017 các Iô'p di hoc chmnh quy 

HIU TRU'€NG 
TR!J'NG BA! HQC KY THUJT CONG NGHIP 

Can cii nghj djnh 3 1/CP ngày 4 tháng 4 näm 1994 cUa ChInh phU ve vic thành lp 
Dai hoc Thai Nguyen; 

Can cü Thông tu s6 08/2014/TT-BGDDT ngày 20/03/2014 cüa B6 truOrng B6 Giáo 
ditc & Dào tao ban hành quy che to^ chüc và hoat dông cUa Dai  hçc vüng Va CC Co so giáo 

d%ic dai  h9c thành viên; 

Can cir Quy& djnh s6 2424/QD-DHTN ngày 22/10/2015 cüa Dai  hoc Thai Nguyen 

v vic ban hành Quy djnh thim viii, quyn hn cüa Dai  hoc Thai Nguyen, các co so giáo 

duc dii hoc thành vien va don Vi trrc thuc; 

Can cr Quy chE dào tao  dti hçc chinh quy theo he thng tin chi ban hânh kern theo 
Quy& djnh s6 731/QD-DT ngày 24 thang 12 nãm 2015 cüa Hiu tnrâng trung Dai h9c K5 
thuat Cong nghip; 

Can cr Biên bàn soA 702/BB-DHKTCN ngày 01 thang 12 näm 2017 ve vic xét tin 
Q hoc tap sinh viên di hoc chInh quy hoc kS'  2 nàm h9c 2016-2017; 

Xét de nghj cUa Trithng phOng Dào tao, 

QUYET BNH 

Biu 1. Cho phép 02 sinh viên (co danh sách kern theo) duçic hQc thr thách hQc k' 2 

näm h9c 2017 - 2018. Yêu cu di vi h9c k' nay là dim trung binh cüa 10 tin chi có dim 

cao nht dat tit 1.80 tr& len. Nu sinh viên dáp üng duçic yêu cu cUa hçc thir thách thI se 

duçic tip tic theo h9c. Sinh viên không dáp lrng yêu cAu trên se bj buc thôi hoc. 

D u 2. Các Khoa, B6 mon trirc thuc trithng chi dao  giãng viên chü nhim thông 

báo k& qua h9c tap  dn tirng sinh viên và gia dinh cüa sinh viên có ten trong Diu 1 d giüp 

sinh viên có y" thirc phn du trong h9c tap. 
D  u 3. Các Ong (Ba) Trixâng phOng Dào tao,  Tru&ng phOng CT-HSSV, Trtthng các 

khoa, Tnthng các b6 mon trrc thuc trtthng, Giãng viên chü nhim, các don vi và cá nhân 

có lien quan, sinh viên cO ten trong Diu 1 chju trách thim thi hành quy& djnh này./. 

Ninhn:f 
- Nhi.r Dieu 3; 
- Luu: VT, DT (T02b). 

KT. HIU TR!RNG 
11fflEU TR!RING 

VYTRUONG 
'f DI HQC 

Thi 

ran Xuân Minh 



OltC 	VIEN DIEN BUOC THOI HOC rnsçc cru XET HOC KY 2 NAM HOC 2016-2017 
rRIfONGC THOTHACH MO-  T HOC KY (HOC KV 2 NAM HOC 2017-2018) 

DAI HQC(K\(eo Quyé't dinh sO...OJiQD-DHKTCN, ngay...Of ..tháng 12 ndm 2017) 

trung bInh rich Illy; TCTL - Tin chi tIch hy; DTBHK - Diem (rung binh hoc 4; 

TT 
*:\ 

Ma sinh vièn Ho dëm Ten Nãm thIr DTBHK DTBTL TCTL Ghi chii 

1. Khoa Diên (01 sinh vien) 

1 IK51HTD.01 K155520201108 TránMa.nhQuang Thin 1 0 1.19 16 

2. Khoa Cur khI (01 sinh vién) 

2 K5OCCM.04 K145520103261 V0 Van ILOc I 	1 1 	0.3 1.23 26 

Dan/i sách á'n din/i: 02 sinh vién. 


