
Liên lạc: thầy Phan Quang Sáng,  pqsang@vnua.edu.vn 

THÔNG BÁO 
V/v: nhận đơn mở các lớp Đặc biệt Học kỳ 1, năm học 2018/2019 

Căn cứ vào Thông báo của BQL ĐT, Bộ môn Toán sẽ nhận đơn mở lớp đặc biệt các môn học 

sau:  

1) Toán cao cấp (Hệ ĐH, CĐ) 

2) Xác suất thống kê (Hệ ĐH, CĐ) 

3) Giải tích (Hệ ĐH) 

4) Đại số tuyến tính (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, CLC 

 

Hạn nhận đơn:  

 

1) Đến 16h ngày 10/09/ 2018 đối với SV thuộc diện cảnh báo buộc thôi học;  

2) Từ 01/09/2018 đến hết 16h ngày 13/10/2018 đối với SV đã quá hạn tốt nghiệp.  

 

 

Thủ tục theo trình tự như sau:   

1) Sinh viên nộp đơn theo mẫu của Ban QLĐT và ghi thêm số ĐT, địa chỉ email ở cuối 

đơn vào Hộp thư BM Toán (Hộp gỗ to đối diện P313);  

2) Ghép nhóm: tối đa 3 SV/nhóm (SV tự ghép nhóm hoặc do BM Toán ghép nhóm);  

3) Khoảng 1 tuần sau khi nộp đơn, SV nhận lại đơn đã được xét duyệt của BM Toán tại 

ngăn kéo phía dưới hộp thư;  

4) Liên lạc với các SV trong cùng nhóm và Nộp đơn đã được đồng ý mở lớp ĐB xuống Ban 

QLĐT và làm các thủ tục;  

5) Nộp lại các giấy tờ từ Ban QLĐT vào Hộp thư của BM Toán và chờ BM Toán phân công 

GV (Sv K59 từ tháng 10).  

Dự kiến Lịch thi:  

1) Trong tháng 9:  06/09,  13/09, 20/09, 24/09 

2) Từ T10-T12: 2 lần/ tháng, khoảng ngày 9 và 24 hàng tháng.  

Chú ý:  

1) Các SV thuộc diện cảnh báo thôi học cần sớm nộp đơn;  

2) SV không vào BM Toán hỏi nếu không cần thiết.  


