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THÔNG BÁO 

Tổ chức học kỳ phụ (Kỳ hè)  

 

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 30/03/2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang về việc ban hành “Các văn bản quản lý 

nội bộ”; 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021; 

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tổ chức học kỳ phụ như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Tạo điều kiện cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt và học chuyển đổi, để 

cải thiện bảng điểm khi ra trường, tránh trường hợp sinh viên không đủ điều kiện đi 

thực tập tốt nghiệp, ra trường muộn hoặc bị buộc thôi học do nợ nhiều học phần. 

Sinh viên cần tích cực, chủ động, có kế hoạch học tập hợp lý và chuẩn bị các 

điều kiện để tham gia học tập học kỳ phụ (kỳ hè) đạt kết quả cao nhất. 

2. Đối tượng tham gia học: 

2.1. Học lại là bắt buộc đối với các sinh viên có điểm tổng kết học phần bị điểm F. 

2.2. Học cải thiện đối với các sinh viên có điểm tổng kết học phần đạt điểm C, D, 

D+ và có nhu cầu. 

2.3. Học vượt và học chuyển đổi đối với các sinh viên có nhu cầu. 

3. Thời gian tổ chức: Học kỳ phụ bắt đầu học từ ngày 5/7/2021 đến ngày 

6/8/2021. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt (theo Mẫu HL02 trên website của Nhà 

trường) tại Phòng 109 - Phòng Đào tạo - nhà A1 từ ngày 10/5-30/5/2021. Nộp kinh phí 

về kế toán Khoa từ ngày 10/6-21/6/2021. 

Yêu cầu các khoa chuyên môn, giáo vụ khoa và cố vấn học tập các lớp rà soát kết 

quả học tập của sinh viên, nhắc nhở và tư vấn cho sinh viên thuộc đối tượng trên đăng 

ký học để sinh viên đạt kết quả cao nhất./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

-  Các khoa; 

-  Các phòng liên quan; 

-  Đăng website trường; 

-  Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆUTRƯỞNG  

  

 

 

 

 

   

Mai Thị Huyền 
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