
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 66/TB-ĐHHN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

V/v thi tốt nghiệp đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh 

hệ chính quy, khóa 2014 - 2017 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; 

 Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh 

viên khóa 2014 - 2017 đã hoàn thành chương trình học tập, theo kế hoạch sau: 

 

1. LỊCH THI: Thứ 7, ngày 27 tháng 01 năm 2017 

Buổi sáng:  Thi môn Dịch Nói và Dịch Viết tại Nhà D1. 

  7h30: Sinh viên làm thủ tục vào phòng thi môn Dịch Nói. 

  9h00: Sinh viên làm thủ tục vào phòng thi môn Dịch Viết. 

Buổi chiều:  Thi môn Lý thuyết tiếng tại Nhà E. 

  13h15: Sinh viên làm thủ tục vào phòng thi. 
 

2. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI: 

- Sinh viên thuộc diện thi lại:  

 Đăng ký tại phòng Quản lý Đào tạo (phòng 118, nhà A) từ ngày 08 tháng 01 năm 

2018 đến ngày 25 tháng 01 năm 2018, nộp lệ phí thi lại tại phòng Tài chính - Kế toán 

(phòng 106, nhà A). 

 Lệ phí thi lại: 400.000 đồng/ 01 môn/ kỹ năng.  

- Sinh viên mới được duyệt cho thi lần đầu:  

 Lệ phí thi 800.000 đồng (400.000 đồng được thu gộp vào học phí học phần 6 và 

nộp bổ sung 400.000đồng, học viên nào chưa nộp học phí phải nộp cho phòng Tài chính - 

Kế toán trước ngày 19 tháng 01 năm 2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh sẽ được cập nhật trên Website hanu.vn của Trường 

Đại học Hà Nội (mục Thông báo) vào ngày 26 tháng 01 năm 2018. Sinh viên nào không 

hoàn thành học phí và lệ phí thi sẽ không có tên trong danh sách thi. 

 
Nơi nhận:     

  - Khoa tiếng Anh;  

- TC-KT, QT, TB-CN;    

  - Lưu VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Luận 

 
        


