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TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần
Hệ chính quy đại trà và hệ chất lượng cao
Học kỳ hè năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Nhà trường trong học kỳ hè năm học
2016-2017, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo đến toàn thể sinh
viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học hệ chính quy Trường Đại học Ngân
hàng TP.Hồ Chí Minh các thông tin về kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ hè năm
học 2016-2017 như sau:
-

Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần từ ngày 28/08/2017 đến hết ngày

01/09/2017 (bao gồm hệ đại học chính quy đại trà và hệ chất lượng cao);
-

Môn thi, thời gian, địa điểm: Sinh viên xem tại đây (file đính kèm);

-

Danh sách dự thi trên chưa cập nhật các trường hợp sinh viên bị cấm thi

theo yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học;
-

Sinh viên kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, sinh

viên trùng lịch thi, đăng ký thi xóa điểm I hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo
thí và Đảm bảo chất lượng để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử
lý từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/08/2017.
Trân trọng.
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