
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2013-2014 
Các môn thuộc khoa Đại học đại cương, Lý luận chính trị và Bộ môn Tin học cơ bản 

Ngày thi Giờ thi Môn thi (số sinh viên) Phòng thi 

Đại số (36sv); Giải tích 1 (47sv); Phương pháp tính (10sv); Hàm phức (5sv); Lôgic đại cương (6sv); Toán 

tối ưu (13sv); Toán rời rạc (2sv); Toán cao cấp 2 (6sv) 
A203 - A206 

Tiếng Anh NEF1 (9sv); Tiếng Anh NEF2 (17sv); Tiếng Anh 3 (5sv) B2.201 

Tin học đại cương +TH (dùng cho Kinh tế) (17sv) B2.301 
7h30 - 9h30 

Hóa học đại cương phần 1 + TN (27sv); Hóa học đại cương P2 (3sv); Hoá vô cơ P2 (7sv); Hóa phân tích 

P1+ TN (2sv); Cân bằng pha và hóa keo + TN (10sv); Hoá lý P1 + TN (2sv); Hoá hữu cơ P1 (1sv) 
B2.202 

Giải tích 2 (73sv); Xác xuất thống kê - mã 4010104 (19sv); Xác suất thống kê - mã 4010105 (38sv); A203 - A206 

Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) (209sv) B2.301 - B2.304 

Cơ học lý thuyết 1 (87sv); Cơ học lý thuyết 2 (5sv); Cơ học ứng dụng (10sv) B2.201; B2.202 

9h30 - 11h30 Hình học họa hình (1sv) 

Autocad (1sv) 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1sv) 

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm (2sv) 

A303 

A304 

A305 

A306 

13h00-15h00 Vật lý đại cương A1 + TN (111sv); Vật lý đại cương A2 + TN (121sv) B2.301 - B2.304 

22/8/2014 

15h00-17h00 
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (61sv); Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

(45sv); Pháp luật đại cương (32sv) 
B2.201 - B2.203 

7h30 - 8h30 Giáo dục thể chất 1 (2sv); Giáo dục thể chất 2 (2sv); Giáo dục thể chất 3 (21sv) SANTDB1 
23/8/2014 

7h30 - 8h30 Giáo dục thể chất 4 (2sv); Giáo dục thể chất 5 (14sv) SANTDA1 

Lưu ý: - Các môn chuyên ngành, giảng viên tự bố trí thi theo thông báo của Phòng Đào tạo Đại học; 
 - Sinh viên có tên trong Danh sách thi lần 2 mới được dự thi; có mặt trước giờ thi 15ph; khi vào phòng thi phải mang theo Thẻ sinh viên; 
 - Sinh viên đăng ký sai thông tin cần mang theo các giấy tờ liên quan để điều chỉnh tại Phòng 202 (nhà C12 tầng) trước ngày thi; nếu có môn bị trùng 
giờ thi nên chuẩn bị sẵn đơn, xin phép cán bộ coi thi cho thi vào các ca thi tiếp theo trong ngày 22/8/2014; 
 - Đơn xin hoãn thi phải nộp cho Phòng Đào tạo Đại học trước ngày thi mới được chấp nhận. Hai học phần Tiếng Anh NEF2 và Tin học đại cương 
+TH không được chuyển thời gian thi. 
             Ngày 20 tháng 8 năm 2014 
                   TL. HIỆU TRƯỞNG 
             KT. Trưởng phòng Đào tạo Đại học 
               (đã ký)     
              TS. Phạm Văn Tuấn 


