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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Mốc thời gian hoàn thành và công bố kết quả học tập bậc ĐH, CĐ hệ chính quy 

Kỳ 1- Năm học 2017-2018 
(Kèm theo Công văn số              /ĐHHĐ-QLĐT ngày 16/10/2017) 

 

Khóa, ngành 

Mốc thời gian kết thúc học và thi Nhiệm vụ và mốc thời gian công bố kết quả học tập 

Kết thúc học Thi 

Điểm giữa kỳ, 

điểm quá trình 

và ĐK dự thi 

Điểm thi học phần 

và điểm tổng hợp cuối kỳ 

Tất cả các lớp K17 trừ K17 Nông học  19/11/2017 20/11-17/12/2017 
- Công bố điểm 

thi giữa kỳ, quá 

trình: Giảng viên 

giảng dạy học 

phần chấm và 

công bố kết quả.  

- Thời gian nộp 

bảng tô điểm về 

phòng QLĐT (qua 

trợ lý giáo vụ 

khoa): 

+ Điểm giữa kỳ: 

nộp trong tuần thứ 

09 (theo thời gian 

thực dạy); 

+ Điểm quá trình 

và điều kiện dự 

thi: nộp trong 

vòng 02 ngày sau 

khi kết thúc học 

của mỗi học phần. 

- Đối với điểm thi cuối kỳ:  
+ Nếu thi trên máy, vấn đáp, thực 

hành do cán bộ chấm thi công bố 

ngay sau khi kết thúc buổi thi; 

+ Kết quả thi viết do trợ lý giáo 

vụ của khoa tổ chức thi (trường 

hợp học phần thi ghép do trợ lý 

giáo vụ khoa quản lý học phần) 

công bố và nộp về Nhà trường 

qua phòng QLĐT trong vòng 15 

ngày sau khi thi mỗi học phần, 

riêng học phần thi cuối cùng công 

bố trong vòng 10 ngày. 

- Đối với điểm học phần và điểm 

tổng kết cuối kỳ: Phòng Quản lý 

đào tạo công bố điểm trong vòng 

20 ngày sau khi thi mỗi học phần; 

in và gửi kết quả bảng điểm tổng 

hợp học kỳ theo lớp trong vòng 

25 ngày sau khi thi học phần cuối 

cùng. 

K17 Nông học 26/11/2017 27/11-17/12/2017 

K18 TLH, VNH, ĐLH, XHH, Luật, CNTT  19/11/2017 20/11-17/12/2017 

K18 GDMN, Công nghệ KT-MT, KTĐ-

ĐT, Kế toán, QTKD, TCNH, Chăn nuôi, 

Nông học, BVTV, Lâm nghiệp 

19/11/2017 20/11-10/12/2017 

K18 Kỹ thuật công trình XD 19/11/2017 04/12-31/12/2017 

K18 Sư phạm: Toán, Hóa, Sinh, Tiếng Anh 03/12/2017 04/12-24/12/2017 

K18 SP Vật lý, K18 SP Ngữ văn 04/12/2017 11/12-31/12/2017 

K18 GDTH, SP Lịch sử 10/12/2017 11/12-07/01/2017 

K18 SP Địa, GDTC 17/12/2017 18/12/2017-14/01/2018 

K19 trừ K19 [1] và K19 [2] 26/11/2017 27/11-24/12/2017 

K19 [1]: GDTH, GDMN, SP T.Anh 24/12/2017 25/12/2017-21/01/2018 

K19 [2]: TLH, SP Ngữ Văn, K19 SP Địa lý 03/12/2017 04/12-24/12/2017 

Tất cả các lớp K20 14/01/2018 15/01-11/02/2018 

Tât cả các lớp K37 19/11/2017 20/11-17/12/2017 

K38 SP T. Anh, GDMN, GDTH 07/01/2018 08/01-28/01/2017 

K38 Kế toán, QTKD 31/12/2017 01/01-21/01/2018 

Tất cả các lớp K39 14/01/2018 15/01-11/02/2018 

 


