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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1666   /ĐHKHTN-SĐH 

V/v: Lịch thi cuối kỳ môn Tiếng Anh học thuật 

cho HVCH khóa 2013 - 2015 

 

Hà Nội, ngày  09  tháng  05  năm  2014 

  

 Kính gửi:  - Ban Chủ nhiệm các Khoa 

   - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN  

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN tổ chức thi cuối kì học phần Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ) cho HVCH khóa 

2013 - 2015  và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 2013 theo lịch sau: 

1. Tên học phần, hình thức thi 

- Tên học phần: Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ). 

- Hình thức: Thi phần đọc & viết. 

- Thời gian làm bài: 90 phút. 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi 

a- HVCH khóa 2013 - 2015  và các NCS (chưa có bằng thạc sĩ) trúng tuyển năm 

2011, đã tham gia học môn Tiếng Anh theo lịch giảng dạy của Trường. 

b- HVCH khóa trước (2010 - 2012, 2011 - 2013, 2012 - 2014) đã đăng ký và học 

lại cùng với khóa 2013 - 2015. 

c- HVCH khóa 2012 - 2014 đã nộp đơn xin hoãn thi hợp lệ. 

Các đối tượng ở mục 2.b và 2.c phải đến Phòng Sau đại học trước ngày 

13/05/2014 để làm đơn xin thi cuối kì. Nếu kết quả điểm tổng vẫn không đạt, học viên 

phải đăng kí học môn học lại cùng khóa sau. Học viên xin hoãn thi cần nộp đơn trước 

ngày thi 03 ngày. Trường hợp không dự thi môn học thiếu lí do chính đáng sẽ nhận điểm 

không (0). 

3. Thời gian, địa điểm thi  

- Thời gian thi: Thứ sáu 23/05/2014, từ 17h30 đến 19h30. 

 + 17h15: Gọi thí sinh vào phòng thi. 

 + 17h30: Bắt đầu làm bài.  

- Địa điểm thi: Các giảng đường ở nhà T5 của Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, số 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Danh sách học viên dự thi được niêm 

yết tại phòng thi trước buổi thi theo nguyên tắc xếp toàn khóa theo thứ tự tên A-B-C (xem 

danh sách các phòng thi tại địa chỉ website của Trường http://www.hus.vnu.edu.vn từ 

ngày 15/05/2014). Học viên đủ điều kiện dự thi nhưng chưa có tên trong danh sách dự thi 
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cần đến Phòng Sau đại học của Trường trước ngày 20/05/2014 để làm thủ tục bổ sung tên 

vào danh sách thi. 

Để việc tổ chức thi được thực hiện đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị: 

- Các học viên đến trước giờ thi 15 phút, khi đến dự thi phải đem theo thẻ học viên 

sau đại học (do Phòng CT&CTSV của trường cấp) để xuất trình cho cán bộ coi thi kiểm 

tra. Trường hợp mất thẻ học viên thì phải đem theo giấy CMND. Học viên không được 

dự thi nếu không có ít nhất một trong hai loại giấy tờ trên hoặc đến muộn quá giờ bắt đầu 

làm bài 15 phút (kể từ khi tính giờ làm bài). 

- Phòng Quản trị Bảo vệ bố trí đủ giảng đường theo lịch thi trên và cử nhân viên 

mở cửa giảng đường, trực điện, nước. Bố trí đủ ghế ngồi cho cán bộ coi thi (40 chiếc) tại 

Phòng chờ giảng tầng 3 nhà T5. 

- Cán bộ đi làm nhiệm vụ coi thi do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phân 

công, cán bộ tham gia phối hợp phía Trường do Phòng Sau đại học phân công. Thời gian 

cán bộ tập trung làm nhiệm vụ coi thi: 17h00 tại Phòng chờ giảng (P.305) tầng 3 nhà T5. 

Đề nghị các Khoa thông báo lịch thi này cho các học viên thuộc các đối tượng trên 

và những người có liên quan biết và thực hiện.  

 

Nơi nhận:  

      - Như trên;  

      - Phòng QT BV (để phối hợp); 

      - Phòng TT&KĐCL (để thông báo); 

      - Phòng ĐT (để thông báo); 

      - Lưu VT, SĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nội 

 


