
THÔNG BÁO 

V/v: Nhận đơn xin mở lớp đặc biệt trong học kỳ 2, năm học 2016-2017: 

Căn cứ vào thông báo của Ban QLĐT ngày 21/02/2017 về việc mở lớp đặc biệt: 

http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/mo-lop-dac-biet-trong-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-

2017-28247.html 

Bộ môn Toán sẽ nhận đơn xin mở lớp đặc biệt các học phần do Bộ môn đảm nhiệm bao 

gồm:  

1/ Toán cao cấp (hệ ĐH, CĐ) 

2/ Giải tích (hệ ĐH) 

3/ Đại số tuyến tính (hệ ĐH, CĐ) 

4/ Xác suất thống kê (hệ ĐH, CĐ) 

5/ Thống kê cho KHXH (hệ ĐH) 

6/ Phân tích số liệu 

7/ Các môn Toán dạy bằng tiếng Anh cho các lớp CTTT, CT CLC  

theo kế hoạch như sau:  

* SV thuộc diện cảnh báo buộc thôi học nộp đơn trước 17h00 ngày 

20/03/2016 sẽ nhận lại đơn (Được để trong ngăn kéo phía dưới thùng thư) và 

sẽ được ghép học theo nhóm (tối đa 4 sv/1 nhóm). 

* Đối với các SV thuộc diện cảnh báo buộc thôi học nộp đơn sau 17h00 ngày 

20/3/2016 đến trước 16h00 ngày 31/3/2017, Bộ môn không đảm bảo có bố trí 

được giảng viên dạy hay không và cũng không chắc chắn có thể ghép được nhóm (kể 

cả TH bố trí được giảng viên dạy). Các bạn sẽ nhận được thông báo (qua điện thoại 

hoặc mail) nếu Bộ môn bố trí được giảng viên dạy và quay lại Bộ môn nhận lại đơn ở 

ngăn kéo phía dưới thùng thư. 

* Bộ môn không nhận đơn xin mở lớp đặc biệt cho SV thuộc diện cảnh báo 

buộc thôi học nộp đơn sau 16h00 ngày 31/3/2017. 

Tất cả sinh viên nộp đơn cho BM Toán xin mở lớp đặc biệt cần: làm đơn theo Mẫu 

đơn xin tại Ban QLĐT (hoặc tải trên web), điền đầy đủ thông tin, ghi thêm số 

điện thoại và địa chỉ mail, bỏ đơn vào "Thùng thư BM Toán" (đối diện trước 

cửa BM). 

Tất cả sinh viên học lớp đặc biệt sẽ thi vào 1 ngày (Bộ môn sẽ thông báo sau). 

Trân trọng, 

Phạm Việt Nga - Trưởng BM Toán 
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