THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC LẠI THI LẠI
(V/v học lại và thi lại của sinh viên hệ vừa làm vừa học)
- Căn cứ Mục 3, Điều 15, Quyết định số 501/2008/QĐ-ĐHĐL-ĐTTX của trường Đại học Đà Lạt qui định về việc học lại, thi lại, thi trả nợ và
bảo lưu kết quả học phần “Sinh viên thi lại 2 lần vẫn không đạt, nếu được xét học tiếp lên năm học sau phải đăng ký học trả nợ học phần, số lần
được thi trả nợ tối đa là 2 lần”;
- Căn cứ theo kế hoạch học và thi của các lớp tại cột có đánh dấu (*);
- Căn cứ đơn xin học và thi lại của sinh viên đã thi học kỳ, thi lại lần 1 và 2 vẫn chưa đạt;
- Căn cứ vào đề nghị học lại thi lại đã được Phòng ĐTTX và Ban Giám hiệu duyệt ngày 8/10/2014, Khoa Ngoại ngữ nay gửi thông tin về các
lớp hệ VHVL để các anh chị sinh viên tiện theo dõi và liên hệ với các giảng viên phụ trách lớp.
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Họ
Bùi Thị Thanh
Bùi Thị Thúy
Chu Thị Vân
Nguyễn Hồ Điềm
Lương Nguyên
Nguyễn Hồ Điềm
Trần Thanh
Nguyễn Văn
Lương Nguyên
Đỗ Văn Vũ
Lương Nguyên
Bùi Thị Thanh
Bùi Thị Thanh

Tên
Thủy
Hoa
Nga
Nhiên
Trúc
Nhiên
Tường
Ty
Trúc
Vương
Trúc
Thủy
Thủy

Số ĐT
01277937489
0938257170
0938445355
0975441327
01212323899
0975441327
0946867055
0902404466
01212323899
01256006263
01212323899
01277937489
01277937489

Học phần
Business English 1
English Grammar 1
Linguistics
Linguistics
Linguistics
Listening 1
Listening 1
Listening 1
Listening 1
Listening 1
Lý thuyết dịch
Lý thuyết dịch
Writing 2

Tên giảng viên
Hứa Thị Tin
Ngô Công Lem

Lớp HL(*)
AVK38A
AV15B2PT

Email của GV
tinht@dlu.edu.vn
ngoconglem@gmail.com
tatthangdl@gmail.com

Nguyễn Tất Thắng
AV15B2PT
Hồ Thị Giáng
Châu

Trương Thị Mỹ
Vân
Tạ Thị Hiền Hòa

hogiangchau@gmail.com

AVK38A

myvanqh@yahoo.com
hienhoatadl@gmail.com

Lưu ý: - Sinh viên phải hoàn thành học phí tất cả các học phần đăng ký học và thi lại trước khi vào phòng thi. Sinh viên đóng học phí theo 2 hình
thức: Đóng học phí trực tiếp tại trường Đại học Đà Lạt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của trường Đại học Đà Lạt (STK: 1020 1000 188 7219),
chuyển tại ngân hàng Ngân hàng Công Thương Tỉnh Lâm Đồng, ghi rõ họ tên, MSSV.
- Sinh viên đã nộp đơn nhưng không có tên trong danh sách trên là do thiếu điều kiện học và thi lại hoặc học phần đăng ký chưa được mở.
- Sinh viên liên lạc với giảng viên phụ trách để được nhận vào lớp.
- Sinh viên đề nghị giảng viên cho làm 50% qua email nếu không tham gia lớp được.

