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LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2009-2010 CỦA CÁC LỚP CỬ
NHÂN NNH
1. Lịch thi: Các khoá 2007, 2008, 2009: xem ở đây Kh
oá 2006: Theo kế hoạch riêng
2. Một số lưu ý với sinh viên
2.1 Sinh viên hệ chất lượng cao và đạt trình độ quốc tế
- Sinh viên hệ CLC khóa
2007, 2008 và 2009
và sinh viên ngành Ngôn ngữ học khóa
2008 và 2009
thi
Tiếng Anh
theo
đề chuẩn hóa
(không thi theo đề của chuyên ngành). Thi tại nhà A2, Trường ĐH Ngoại ngữ vào
14h, ngày 10/01/2010
. Danh sách phòng thi do Trường ĐH Ngoại ngữ công bố vào ngày thi tại nhà A2. Sinh viên cần
đến trước giờ thi ít nhất 30 phút để đảm bảo dự thi đúng giờ.
- Sinh viên hệ CLC khóa 2007, 2008 và 2009
học tiếng Nga, Pháp, Trung
thi tại Trường ĐH KHXH&NV theo lịch thi của Trường.
- Sinh viên hệ CLC khóa 2006, học tiếng Anh
không thi
đánh giá chuẩn đầu ra vào ngày 10/01/2010 theo kế hoạch của Trường Đại học Ngoại ngữ. Vào
học kỳ II, năm học 2009 – 2010, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có thông báo về việc tổ chức kỳ
thi này.
2.2 Sinh viên thi hết môn bằng hình thức viết hoặc vấn đáp
- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp mất thẻ dự thi
phải có Giấy chứng nhận sinh viên (tạm thời).
- Lịch thi cá nhân của sinh viên phải lưu giữ trong suốt thời gian thi
2.3 Sinh viên thi hết môn bằng hình thức làm tiểu luận
Nộp bài thi cho Trợ lý đào tạo khoa quản lý lớp môn học theo ngày nộp do giảng viên quy định.
Trợ lý đào tạo quản lý thu và quản lý bài thi theo thời hạn đã quy định.
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KHOA NGÔN NGỮ HỌC
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