
DAI HOC THAI NGUYEN CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
TRUNG BA! HQC 	 Bc lp - Tiy do - Hinh phüc 

KY THUJT CONG NGHIP 
S6: T41/QD-DHKTCN 	 Thai Nguyen, ngày 01 tháng 12 nám 2017 

QUYET BNH 
Ve vic xét tin d hoc tp hQc k)' 2 näm hçc 2016 - 2017 các lop dai hçc chinh quy 

HIU TRU'NG 
TRIXNG BA! HOC K' THUIT CONG NGHIP 

CAn cfr nghj djnh 3 1/CP ngAy 4 tháng 4 nAm 1994 cüa Chinh phü vd vic thành lp 
Dai h9c Thai Nguyen; 

CAn cfr Thông tu so^ 08/2014/TT-BGDDT ngày 20/03/2014 cüa B6 trirâng B6 Giáo 
dijc & Dào tao  ban hành quy che to^ chirc va hoat dng cüa Dai  h9c vüng Va các Co si giáo 
due dti hoc thành viên; 

CAn cfr Quyt djnh s6 2424/QD-DHTN ngày 22/10/2015 cüa Dai  hoc Thai Nguyen 

ve vic ban hành Quy djnh nhim vii, quyn han  cüa  Dai  h9c Thai Nguyen, các ca so giáo 
diic dai hçc thành viên và &m vi trire thuc; 

CAn cfr Quy che^ dào tao dai hoc chInh quy theo h6 tMng tin chi ban hành kern theo 
Quyet djnh so 731/QD-DT ngày 24 tháng 12 nAm 2015 cüa Hiu trithng trithng Dai  hQc K5' 
thut Cong nghip; 

CAn cfr Biên bàn so^ 702/BB-DHKTCN ngAy 01 tháng 12 nAm 2017 ye vic xét tién 
d6 h9c tp sinh viên dai  hoc chinh quy h9c k' 2 nAm h9c 2016-2017; 

Xét de nghj cüa Tnthng phông Dào tao, 

QUYET B4NH 

Biêu 1. Cho phép 02 sinh viên (co danh sách kern theo) duçic hçc thr thách them hc 

kS' 2 nAm h9c 2017 - 2018. Yéu cu di vâi hoc k' nay là dim trung bInh cüa 10 tin chi có 

dim cao nht dat  tü 1.80 trâ len. Nu sinh viên dáp üng duçc yêu cAu cUa h9c kS'  thu thAch 

thI se dc tip tic theo hoc. Sinh viên không dáp g yeu cA u i'rn 	u trên së bj buOc thôi hoc. 

Dieu 2. Các Khoa, BO mOn tr%rc thuc trumg chi dao  giAng viên chü nhim thông 

báo kt qua hoc tp dn trng sinh viên và gia dInh cüa sinh viên có ten trong Diu 1 de^ giüp 

sinh viên có thrc phn du trong hoc tip. 

Dieu 3. Các Ong (BA) Trueing phông Dào tao, Trung phOng CT-HSSV, Trithng các 

khoa, Tnthng các bO mon trirc thuc trung, Giãng viên chü nhim, các don vi và Ca nhân 

Co lien quan, sinh vien có ten trong Diu 1 chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

KT. JWU TRIXNG 
Nei nhmn: 	 1 • R!XONG 
- Nhir Diu 3; 	 0 

- Lim VT, DT (T02b). 	 BA! HOC .V rI* 
PGS. TSTTrân Xuân Minh 



VIEN mEN BUOC THO! HOC DIJOC c(ilj XET HOC Kc 2 NAM HOC 2016-2017 

ThIH4Q)C 	THOTHACH THEM MOT  HOC K'S' (HQC K'c-  2 NAM HOC 2017-2018) 

raK' 	 z theo Quyé dinh s6.fiZ..JQDDHKrCN, ngày...O7..tháng 12 nãm 2017) 

cOQ - Diem trung bin/i tIch lüy; TCTL - Tin chi tIch lüy; DTBHK - Diem trung bInh hoc k3'; 

TT sinh vien Ho dem Ten Ngày sinh DTBTL I TCTL I Nam thir I DTBHK Ghi chu 

1. Khoa Dièn (01 sinh vien) 

1 K49KTD.01 K135520201077 ILtru Vdn IDIng 1 	16/02/95 1 	1.35 1 	79 2 0.00 

2. Khoa Cof khI (01 sinh vièn) 

2 IK50CCM.04 K145520103276 B VAn I Sing 1 08/04/95 1 	1.36 1 	42 1 0.57 

Dan/i sách d'n din/i. 02 sinh vién. 


