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THÔNG BAO
Ve vic thi ghép 1n 2 d6i vói sinh viên cbun bj tot nghip
Thrc hin chü trucing to di&u kin cho sinh viên dã qua thyi gian dào to chun
có cci hi tIch My dü s6 tin chi, và dim trtlng binh chung tich lily darn bâo diêu kin tot
nghip trong nm 2016-2017 cüa Hiu truâng (tai thông báo so 69/TB-DHKTCN ngày
21/3/2016), Nhà truô'ng thông báo dn ban chü nhim các khoa và sinh viên ye vic thi
ghép 1n 2 nhu sau:
1. Di ttrçng thy thi In 2
Sinh viên dü diu kin dir thi theo thông báo s6 69/TB-DHKTCN ngày 21/3/2016
(co thông báo kèni theo);
2. Ke hoich thirc hin
- Sinh vien thuc di tilçing tren np don dang k thi ghép 1n 2 (theo incu) t6i da
02- hoc phn bi dim F hoc diem D có trong ke^ hoch thi 1n 2 ngày 11&12/3/2017
(xem tai webs ite http://d`kn2h.ti7ut.edu.vn) ye khoa chuyên mon tir ngày 07/03/2017 den
ngày 08/03/2017.
- Khoa thông báo dn sinh viên ci:ia khoa, tip nhn den, kim tra, xác nhn, tp
h9p và chuyên phOng Dào to truàc 1 MOO" ngày 09/03/2017 dê xem xét và th chüc thi
ghép lan 2 (nguài nhn: dlc Dào Thj Thanh Hàa, phàng 406, Nhà hiu be);
- Sinh viên chü dng xem kt qua np don và 1ch thi trên website
http://dkmh.tnut.edu.vn.
Nba trithng de^ nghi các khoa và sinh viên có lien quan tic hin theo nôi dung
cüa thông báo nay.
Trân trong cam on ./.
Noi nhãn
-BGH(db/c);
- Ban chU nhiêm cáckhoa;
- Website dào tao (dé t/b);
- Lru VT, DI.
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Kinhgiri:
- Phàng Dào t?o truàng Dcii hoc K thut Cong nghip;
- Khoa................................................................
Ho vâ ten sinh viên. .............................., Ma s6 sinh viên ................................
LOp. ........................ KhOa ............... , Sinh viên nãm thi.'r...............................
So diên thoi lien lac..................................................................................

Eiii dii diu kit,, thi Mn 2 tIzeo 1/lông báo
- DA hoc xong toàn bô cac hc ph.n trong chucing trinh dào tao;
- Dim trung bInh chung tIch lUytoàn khOa hoc: ...........; s6 tin chi tich lüy. .......... TC
- Chua thi l.n 2 di vâi các hoc ph.n dà hoc (bj dim F ho.c D) và xin dang k thi ghép
1n 2 duOi dày:
Cdc l:9cphiz dàng 4 (hi gizép ln 2:

1. Ten hoc phaw ................................................. Ma hoc ph.n. ................ So ic........
2. TCn hoc phârr ............................................. . ... Ma hoc phân. ................ SOTC: .......
Em xin cam doan là các thông tin trong don là hoãn toàn dimg si th.t.
Em xin chân thành cam on.
Thai nguyen, ngày
XACNHNGIAOVIENCHUNHIEM

tháng närn 2017
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Thai Nguyen, ngây 21 tháng 3 nóm 2016

THÔNG BAO
YE VI.0 TI-11 LAN 2 DOI vI SINH VI EN CF[UAN BI TOT NGHIP
Ngay 9/3/2016, Hi dng Khoa hoc và Dào to NbA truOng dd hop, bàn ye vn dê
sinh viên he di hoe chinh quy không thrc xét t6t nghip do cOn ng rnt dn hai hoc phân (b
diem F). Hi cing di di dn thng nh.t nhu sau:
Di vO'i nhtmg sinh viCn dn hoc k' cui cüng së hoc xong toàn b chuoiig trinh dào
tio vâ cOn ng nhiu nht hai hoc phn dA hoc. (bj dim F) nhung không th dng k' h9c Iai
du'cc trong Iiçc icc' nay do Nba trunig khong to^ chic lap, nëu thOa mn các diu kin sau:
- Da dt chuAn ting Anh cüa näm xét Mt nghip;
- Tich my di s6 tin chi cia toàn khOa hoc vó'i dim TBCTL dt Mi thi&u 2,0 trir so tin
chi VA diem cüa các bce phAn noi trên;
- Chira ducc thi 1n 2 di vâi các hoc phân nay.
Se duct Nhà trumg b6 tri Cho thi 1n 2 di \'i các hpc ph.n nay min phi. TruOng
hçp dim kim tra thuing xuvCn qua thp, Nba trung giao cho khoa có th e^ xem xét Cho phép
kirn tra 1n 2 các bài bi diem duâi 4. Sinh viCn Co trách nhim tr hçc. 1i ngay trong hoe k?
cui cüng nay d8' co' th.A. dt duc yCu c.0 khi thrçc Nba tnrng bb tri thi, kirn tra 1n 2.
Ch.m nIit sau 1 tun, k ti'r khi kt thc thi 1n 2 cüa hoc k cu6i cüng nOi hen, sinh
vi ^- n nu thuc din nay làni dcrn dàng k vai khoa; khoa xern xét, tong hcp và g&i Nba truOng
qua phOng Dào tto dê b tn ljch thi, cht.m thi ln 2. Vic xern xét và tO chiirc kim tra thuOng
xuyên 1n 2, chtm bái kiCm tra 1n 2 (nu có), khoa tir M chirc theo ke^ hoch cüa M.-la, truOng.
PhOng Dào tio cO trách nhim thông báo thi gian c.ii the d các khoa thrc hin.
Nhà truông d nghj các dan vi trin khai ngay và thirc hin tot ni dung cüa Thông báo
nay t& hoc. k" H iiarn hoc 1
.015-2016
Trãn trng cam cm.
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