ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Số: 1287/ĐHSG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2014

KẾ HOẠCH THI LẠI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014
Trình độ cao đẳng và trung cấp, hệ chính quy (đào tạo theo niên chế)
1. Lịch thi lại các học phần môn chung
Trình độ

Khóa
12

Trung
cấp

13

Mã
học phần

164004
164010
161002
164002
866002
162007
861001

Cao đẳng

Đại học
Hòa Bình

866002
867001
867003

Tên học phần

Tiếng Anh (4)
Giáo dục pháp luật
Chính trị (2)

Ngày thi

Thời gian

25/08/2014

Từ 7h30
Từ 9h30
Từ 7h30

Tiếng Anh (2)

25/08/2014

Từ 9h30

Giáo dục Quốc phòng (1)
Những NLCB của Chủ
nghĩa Mac-Lênin
Tiếng Anh (2)
Nguyên lí thống kê kinh tế
Luật kinh tế

26/08/2014

Từ 7h30

26/08/2014

Từ 7h30

14/06/2014

2. Kế hoạch thi lại các học phần chuyên ngành
Sinh viên khóa 12 hệ trung cấp chính quy đào tạo theo niên chế chưa đạt yêu cầu các
học phần chuyên ngành, sẽ phải đăng kí thi lại. Các khoa tổ chức thi lại các học phần chuyên
ngành cho SV trong 02 ngày 16,17/06/2014; Riêng khóa 13 hệ trung cấp chính quy và sinh
viên cao đẳng thuộc khóa chuyển tiếp từ ĐH Hòa Bình sẽ tổ chức thi lại các học phần chuyên
ngành trong thời gian từ ngày 27/08/2014 đến ngày 30/08/2014. Đề nghị các khoa tổ chức
chấm thi và chuyển điểm thi lại về phòng Đào tạo sớm để phục vụ cho việc xét công nhận tốt
nghiệp theo kế hoạch.
3. Lưu ý
Phòng Đào tạo tổ chức thi lại các học phần thuộc các môn chung, phòng thi lại sẽ do
Ban HTCS và XDCB thông báo sau. Đề nghị phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD cung cấp
đề thi lại các học phần môn chung theo lịch thi trên theo đúng quy định về giao nhận đề thi.
Sinh viên thi lại đóng lệ phí thi lại tại phòng KH-TC (trước ngày thi 01 tuần) theo quy
định, xuất trình thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi.
Nơi nhận :
- HT và các PHT;
- Các phòng, khoa, ban, bộ môn TT;
- Lưu: VP, Đào tạo.
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