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THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 

cho sinh viên chương trình chất lượng cao 

 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2021 

- 2022 cho sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao như sau: 

1. Đối tượng đăng ký kỳ thi phụ 

- Sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần chưa tham dự thi ở học kỳ 1 năm học 2021-2022, 

hoặc sinh viên đã nhận điểm I ở các học kỳ trước. 

- Sinh viên đã tham dự thi ở học kỳ 1 năm học 2022-2023 có điểm học phần chưa đạt hoặc có 

nguyện vọng cải thiện điểm. 

2. Điều kiện tham dự kỳ thi phụ 

- Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên đăng ký tham dự kỳ thi phụ cho từng học phần theo thông 

báo. 

- Lệ phí thi 50.000 đồng/ học phần, sinh viên đóng lệ phí thi tại bộ phận kế toán (cửa số 1 - phòng 

C201) viện Đào tạo chất lượng cao trước ngày 07/03/2023. 

3. Thời gian thi và đăng ký 

-  Thời gian dự kiến kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 ngày 19/03/2023. Lịch thi cụ thể theo 

thông báo của Viện Đào tạo chất lượng cao sau khi có dữ liệu đăng ký của sinh viên. 

-  Sinh viên đăng ký trực tuyến tại trang sinh viên, mục thông tin chung -> đề xuất biểu mẫu -> 

đăng ký kỳ thi phụ CLC; thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/03/2023. 

4. Hình thức thi 

- Thi trực tiếp tại Viện Đào tạo chất lượng cao 

5. Lưu ý 

-  Điểm kỳ thi phụ không sử dụng xét khen thưởng, xét học bổng sau mỗi học kỳ 

-  Điểm kỳ thi phụ được công nhận là điểm của học phần tương ứng trong học kỳ và sẽ thay thế 

điểm kỳ thi chính ngay trước đó. Sinh viên đã đăng ký kỳ thi phụ vắng thi hoặc không hoàn thành 

lệ phí thi sẽ bị nhận điểm thi kết thúc học phần tương ứng là 0. 

  

 
Nơi nhận: 

- Lớp SV CLC; 

- Khoa, Viện, BM; 

- Website: CLC, SV; 

- Lưu: BP. ĐT. 
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