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THÔNG BAO

Ve viêc hQCNg04i ngfr và Chuan dau ra NP?i ngü doi v&isinh viên
h?
hQCchinh quy (bo sung)
Ngàà' 17 thâng 01 nàm 2018, Tnròng dà ban hành Thông bio sé 143/TBDHLHN vê viëc hoc Ngoqi ngü và Chuân dâu ra Ngoai ngü d6i v6i sinh viên hê
dai hQCchinh quy. Dê th6ng nhat triên khai {p dung viêc hQCNgoai ngü và công
nhân dat Chuân dâu ra Ngoqi ngù dôi véi sinh viên câc khoâ h? dai hQCchinh
quy, Truòng thông bio b6 sung ve thòi gian và déi tuqng {p dung nhtr sau:
1. Boi v&i sinh viên Kh6a 39

- Sinh viên câc ngành: Luat Chât lurqngcao, Thuo•ngmai Qu6c té, Ngôn
ngù Anh së không phài c6 chüng chi Ngoëingü dê duqc công nhân chuân dàu
ra Ng04i ngü.
- Sinh viên câc ngành: Luât, Luat Kinh tê nêp chfrngchi tiêng Anh truéc
ngày 01/4/2018 së durqc
dòi diêm, tinh vào diêm tich lüy 2 hoc phàn Ngoai
net và dat Chuân dâu ra ve Ngoai ngü. Viêc quy doi diém và xâc dinh Chuàn

dâu ra vè Ngoai ngü ip dung theo Thông bio sé 575/TB-DHLHNngày
10/3/2015 cùa Nhà trurèng. Sinh viên nêp chüng chi tiéne Anh sau ngày
ngù tmrc
1/4/2018 {p dyng quy dòi diém và công nhân Chuân dâu ra vê
hiên nhtr Thông bâo sé 143/TB-DHLHNngày 17/1/2018 cùa Nhà truèng.

- Sinh viên câc ngành: Luât, Luât Kinh té dâng k)"hQCcâc ngoai ngü
khâc: Nga, Phâp, Trung, Düc, Nhât phài hoàn thành 2 hoc phân ngoai ngü theo
chucmg trình dào tao, không phài nêp chfrngchi Ngoqi ngü công nhân Chuân
dâu ra.

2. Doi v&i sinh viên Kh6a 40

- Sinh viên (tat Cà câc ngành) nêp chtng chi Ngoai ngü tnr6c ngày
01/4/2018 së durqcqtlà' dòi diém, tinh vào diêm tich lüy 2 hQCphàn Ng04i ngü
và dat Chuân dâu ra ve Ng04i ngü. Vi?c quy doi diem và xâc dinh Chuân dâu ra
vè Ngoai ngü {p dung theo Thông bio sé 575/TB-DHLHNngày 10/3/2015cüa
Nhà truèng.
- Sinh viên (tât Cà cic ngành) nOpchtng chi Ngoqi ngü sau ngày 01/4/2018
{p dung quy dôi diém và công nhân Chuàn dau ra ve Ngoqi ngü thvc hiën nhtr
143/TB-DHLHNngày 17/1/2018cùa Nhà truèng.
Thông bio

3. Doi v&isinh viên tir Kh6a 41 tr& di
Thyc hiën theo Thông bio sé 143/TB-DHLHNngày 17/01/2018cùa Nhà
truèng.
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Trên dây là thông bio bd sung vè viêc hoc Ngoai ngÙ và Chuàn dàu ra
Ngoqi ngü déi Véi Sinh viên hê dai hQCchi quy. Yêu cau câc dan vi cô liên
quan và Sinh viên nghiêm tüc thçrc hiên./.
NŒinh@ne?
- Hiëu tru g (dé b/c);
- Cic Ph6 hiêu trtr&ng(dé chi
t"h);
- Cic Phòng, Khoa, Trung tâm cé liên quan;
- BBT céng TTDT Tru&ng(dé duratin);
- Luru:
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