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KẾ HOẠCH 
Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo  

hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo 
 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2019, Phòng đại 

học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV còn nợ các môn học không còn mở trong 

chương trình đào tạo hiện hành (không có môn thay thế) hoặc SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào 

tạo, như sau: 

Stt Thời gian Nội dung 

1.  27/05 -29/05/2019 

Khoa QLMH phối hợp với Khoa QLSV thông báo danh sách các 

môn mở lớp ôn tập  cho SV. 

Các Khoa thông báo cho SV về Kế hoạch đăng ký các môn học thuộc 

các lớp trả nợ này. SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ 

này. 

2.  30/05 – 06/06/2019 

SV ĐKMH trực tiếp tại Khoa QLMH 

Lưu ý: Đối với các môn Anh văn (trừ môn Anh văn cuối thi chứng 

chỉ đầu ra) SV đăng ký tại khoa QLSV. Khoa QLSV chuyển danh 

sách cho Khoa Ngoại ngữ chậm nhất 07/06/2019. 

3.  07/06 – 14/06/2019 

- Khoa QLMH chốt danh sách SV tham gia chính thức, tổng hợp 

thành Đề xuất mở lớp cùng TKB dự kiến chuyển đến P. Đại học & 

P.KT&KĐCL, PTC phản biện, trước khi trình ký BGH phê duyệt. 

(làm tờ trình theo thủ tục Tổ chức lớp trả nợ môn TT/P.ĐH/16) 

4.  28/06-02/07/2019 
Khoa trình BGH phê duyệt đề xuất và chuyển về P.Đại học, P.Tài 

chính đề xuất đã được BGH phê duyệt. 

5.  08/07-10/07/2019 

- Khoa thông báo danh sách SV ĐKMH đủ điều kiện và mốc thời 

gian đóng học phí 

- Khoa thông báo thời khóa biểu dự kiến cho SV. 

- Khoa chuyển danh sách SV về Phòng Đại học 

6.  17/07 – 19/07/2019 

- SV đóng học phí tại P. Tài chính. 

- Kết thúc đợt học phí, Phòng tài chính chuyển danh sách đóng học 

phí về P. Đại học và các Khoa. 

7.  22/07 – 11/08/2019 Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt. 

8.  29/07 – 03/08/2019 - Phòng Đại học xếp lịch thi và công bố lịch thi 

9.  19/08 – 23/08/2019 P.KT&KĐCL tổ chức thi. 

10.  03/09 – 06/09/2019 
Khoa chấm thi, hoàn tất điểm, gửi P.KT&KĐCL cập nhật điểm vào 

hệ thống và công bố cho SV. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Các Khoa;                        

- P.KT&KĐCL, P.TC;                            

- Lưu: PĐH 
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