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THÔNG BÁO 

Về việc xử lý mã môn học Anh văn 1, 2, 3 và Giải tích 1, 2 thay thế bằng môn Giải tích 
 

 Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn; 

 - Các Phòng, Ban liên quan 

 - Sinh viên 

 

 Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 21/12/2017 về việc xử lý mã môn học Anh văn 1, 2, 3 

và Giải tích 1, 2 thay thế bằng môn Giải tích. Phòng Đào tạo Đại học thông báo như sau: 

1. Mã môn Anh văn 

 Sinh viên khóa 2014 trở về trước nếu chưa hoàn thành 1 trong 3 môn học Anh văn 

trong chương trình đào tạo sẽ đăng ký học chung với chương trình Anh văn mở cho khóa 

mới (khóa 2015 trở về sau) với mã môn học tương ứng: 

+ EN001: Sinh viên bắt buộc phải học lại đúng mã môn này 

+ EN002: học EN004 để thay thế ( EN002  EN004) 

+ EN003: học EN005 để thay thế (EN003  EN005) 

 Những trường hợp sinh viên đã đăng ký nhầm: EN001  EN004, EN002  

EN005 và EN003  EN006 thì sẽ xử lý riêng từng trường hợp và cập nhật tương đương 

phù hợp. 

 Nếu sinh viên thi đạt EN004: công nhận đạt EN001 và EN002 

 Nếu sinh viên thi đạt EN005: công nhận đạt EN002 và EN003 

 Nếu sinh viên thi đạt EN006: công nhận đạt EN003 

 Những trường hợp sinh viên đã học EN001 và EN005, sẽ cập nhật điểm Miễn 

EN002. 

2. Môn Giải tích 

 Sinh viên chưa đạt 1 trong 2 môn: Giải tích 1 (MA001) có số tín chỉ là 3 hoặc Giải 

tích 2 (MA002) có số tín chỉ là 3 thì học môn Giải tích (MA006) có số tín chỉ là 4 để thay 

thế, sinh viên đóng học phí 4 tín chỉ.  

Như vậy các môn sẽ tương đương: MA001  MA006, MA002  MA006, đồng 

thời số tín chỉ sinh viên tích lũy sẽ là 4 tín chỉ 

 

 



 Sinh viên chưa đạt cả môn Giải tích 1 và Giải tích 2: Môn Giải tích 1 sẽ cập nhật 

điểm Miễn, sinh viên học môn MA006 lấy điểm cho môn MA002, như vậy số tín chỉ tích 

lũy của sinh viên là MA001 + MA006 = 7 tín chỉ 

 Trân trọng. 
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