
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

PHÕNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 131/ĐT-TB Hà Nội, ngày 01tháng 3 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên Hệ cao đẳng dân sự 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Học viện về việc tổ chức học lại, 

thi lại đối với sinh viên Hệ cao đẳng dân sự, Phòng Đào tạo thông báo như sau: 

1. Đối tượng và số môn được đăng ký học lại, thi lại 

-Sinh viên khóa 16, 17 (đào tạo theo học chế tín chỉ): được phép đăng ký 

thi lại các học phần bị thi trượt trong học kỳ 1 năm học 2015-2016; 

- Sinh viên khóa 13, 14, 15 (đào tạo theo niên chế): được đăng ký học lại, 

thi lại không quá 05 học phần trong chương trình đào tạo (tính cả các học phần 

đồ án môn học, thí nghiệm, thực hành). 

2. Quy trình và thời gian đăng ký 

- Sinh viên đăng ký thi lại, học lại tại Ban QLĐT/ Phòng Đào tạo và nộp 

lệ phí tại Bộ phận giao dịch sinh viên dân sự/ Ban Tài chính (Tầng 1 – Nhà S4) 

từ 3/3/2016 đến hết ngày 9/3/2016; 

- Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ ra Kế hoạch học 

lại, thi lại và thông báo trên trang web www.mta.edu.vn. 

3. Lệ phí 

Lệ phí như lệ phí học lại, thi lại các học phần đào tạo theo niên chế. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho sinh 

viên biết để thực hiện./. 

       

Nơi nhận: 
- PGĐ Thái (để báo cáo); 

- P9, KH/P2; 

- K12, K21, K23, K24, K31, K32, V2 (qua mạng); 

- Lưu: VT, QLĐT/P2; Th05. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

(đã ký) 

 

Đại tá Hoàng Xuân Tĩnh 

 

 

 

 

http://www.mta.edu.vn/


 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:      /CNTT Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức học lại cho sinh viên Hệ Cao đẳng APTECH VÀ ARENA 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Khoa Công nghệ thông tin về 

việc tổ chức học lạiđối với sinh viên Hệ cao đẳng Aptech và Arena, Khoa Công 

nghệ thông tin thông báo như sau: 

1. Đối tượng và số môn được đăng ký học lại 

- Sinh viên khóa 5,6,7 được phép đăng ký thi lại các học phần bị thi trượt 

trong học kỳ 1 năm học 2015-2016; 

- Sinh viên khóa 3,4, 5được đăng ký học lại không quá 05 học phần trong 

chương trình đào tạo (tính cả các học phần đồ án môn học, thí nghiệm, thực 

hành). 

2. Quy trình và thời gian đăng ký 

- Sinh viên đăng ký thi lại, học lại và nộp lệ phí tại Bộ phận quản lý dân 

sự/Khoa Công nghệ thông tin (Tầng 1 – Nhà H9) từ 22/3/2016 đến hết ngày 

30/3/2016; 

- Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, Khoa Công nghệ thông tin sẽ ra Kế 

hoạch học lại, thi lại và thông báo tới sinh viên trên web www.fit.mta.edu.vn. 

3. Lệ phí 

Lệ phí như lệ phí học lại, thi lại theo quy định. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị bộ phận quản lý sinh viên cao đẳng 

Aptech – Arena thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./. 

       

Nơi nhận: 
- Đ/c Đức. 

- BPQLDS 

- Lưu: Khoa; Th03. 

P.CHỦ NHIỆMKHOA 

 

 

 

 

Trung tá Tống Minh Đức 

 

 


