
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
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V/v   hoàn thành danh mục các học phần đối 
với sinh viên liên thông khóa 59 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19  tháng 9  năm 2014 

 Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa; 
   - Ban chủ nhiệm các bộ môn; 

 - Sinh viên Liên thông khóa 59. 

Hiện nay sinh viên liên thông khóa 59 đã nhập học xong. Để giúp sinh viên hoàn thành 
danh mục các học phần liên thông cao đẳng chính quy lên đại học, Phòng Đào tạo Đại học đề 
nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Ban chủ nhiệm các bộ môn và sinh viên Liên thông khóa 59 phối 
hợp thực hiện như sau: 

Đối với sinh viên Liên thông K59: 
- Lấy mẫu danh mục học phần học Liên thông cao đẳng lên đại học của ngành mình trên 

Website daotao.humg.edu.vn 
- Kiểm tra lại bảng điểm hệ cao đẳng và điền vào mục Các học phần cao đẳng đã học. 

Lưu ý điền đúng tên, điểm và số tín chỉ hoặc số đơn vị học trình. Đánh dấu "x" vào Học phần 
cần học liên thông tương ứng.  

- Nộp file và bản in cho bộ môn chủ quản ngành học muộn nhất vào ngày 23/9/2014. 

Đối với các bộ môn: 
- Kiểm tra lại các học phần thuộc hệ đại học tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo 

từng ngành và các học phần sinh viên đã học tại trường cao đẳng (Tên học phần, Số đơn vị học 
trình hoặc Số tín chỉ, nội dung...). 

- Giải thích và thống nhất với sinh viên về các học phần được miễn (nếu học phần đã học ở 
cao đẳng không ít hơn 1 ĐVHT hoặc 1 TC và không chênh lệch quá nhiều về nội dung so với 
học phần trong chương trình đại học). 

- Kiểm tra, chỉnh sửa và thống nhất các học phần sinh viên đã đánh dấu cần học. 
- Ký xác nhận và nộp (cả file và bản in) cho Giáo vụ khoa trước ngày 26/9/2014. 

Đối với các khoa: 
Giáo vụ khoa tập hợp danh mục học phần liên thông từ các bộ môn, trình lãnh đạo khoa ký 

xác nhận và nộp cả file và bản in muộn nhất vào ngày 26/9/2014 cho Phòng Đào tạo Đại học 
(anh Cương, email:  Daotaodaihoc.humg@gmail.com ). 

Trên cơ sở các học phần sinh viên liên thông có nhu cầu học, Nhà trường sẽ mở lớp hoặc 
giúp sinh viên đăng ký vào các lớp đã mở. 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa và bộ môn hỗ trợ sinh viên liên thông đăng ký kịp thời 
khối lượng học tập trong học kỳ 1 năm học 2014-2015.  

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- BGH (để báo cáo); 
- Dán công cộng ; 
- Thông báo trên mạng; 
- Lưu ĐTĐH. 
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