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THÔNG BAO
V viêc lich thi hoc

k5' I, nAm hoc 2020-202 1 sinh viên Y khoa 2015-2021 h chInh quy

Thirc hin chumg trinh và k hoch dào tto näm h9c 2020-2021, Nhà tnthng
thông báo ljch thi h9c k' I, näm h9c 2020-2021 cho sinh viên Y khoa 2015-2021 h
chInh quy nhu sau:
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H. HUNG DAN TH1!C HIN
Ljch thi hQc k' I, näm hQc 2020-2021 duqc trin khai qua phân h To chcrc thi trên
"He thông tich hop thông tin quan ly dao tao" nên de nghi Khoa, Bô mon luuy
- H thông s can cir vào dim qua trInh dê xét diêu kin dir thi kêt thUc HP cho SV
(nhung SV không dt hotc chua Co diem qua trInh së không có trong danh sách dir thi).
- Giáo vii dai h9c các Khoa, B mon vào h thông dê xem danh sách CBCT, ljch
thi, danh sách sinh viên dir thi... các h9c phân thuc don vj mInh.
- Sinh vien vào h thông dê theo dOi so báo danh và danh sách d,r thi cho các hc
phn.
- Ban chu nhiêm Khoa, Bô mon cu can bô tham gia châm thi sau 02 ngay (không
bao gôm ngay nghi thucing qy) kê tix ngay to chuc thi kêt thuc hoc phân Kin châm thi
phãi mang theo dé thi, dáp an vâ thang diem dä duçxc Ban chü nhim Khoa, BO mon k
duyt.
Nhn thrçxc thông báo nay dê nghj Phông DTDH, PhOng KT&DBCLGD, Ban chü
nhirn các Khoa, B mon trin khai thixc hiën.

Noi nhn:
- Khoa/ BM lien quan;
- Các lap sv lien quan;
- Phong KHTC&CSVC
- Phong DTDH;CT- CTSV;
- Phông KT&DBCLGD;
- Lini VT.
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