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QUY ĐỊNH 

Về các trường hợp không đủ điều kiện thi 

và giải quyết đơn xin dự thi kết thúc học phần  

Khóa 397, Tháng 5/2021 
 

1. Các trường hợp không đủ điều kiện thi các học phần  

- Vắng học không có lý do. 

- Chấp hành không nghiêm các quy định về học trực tuyến theo quy định.  

- Sinh viên vắng từ 3 buổi trở lên trong một học phần với bất kì lí do gì thì 

không được dự thi, (vì không đủ thời gian học tập theo quy định). 

2. Việc giải quyết đơn xin dự thi kết thúc học phần 

Thí sinh vắng học hai buổi trở xuống trong một học phần, sinh viên vẫn được 

dự thi kết thúc học phần đó, nhưng phải gửi đơn xin dự thi kèm bản chụp các 

giấy tờ chứng minh cho việc vắng học đó để Trung tâm xét công nhận kết quả thi, 

thời gian gửi chậm nhất ngày cuối cùng của khóa học, theo địa chỉ email như sau: 

- Học phần 1: khoaduongloi@ttgdqp.edu.vn 

- Học phần 2: khoacongtac@ttgdqp.edu.vn 

- Học phần 3, 4: khoaquansu@ttgdqp.edu.vn 

3. Trường hợp được thi lại các học phần và thi vét 

- Thí sinh thi dưới 5 điểm được thi lại một lần trong khóa học; 

- Thí sinh vắng thi lần 1 có lý do chính đáng (phải gửi đơn xin dự thi kèm 

bản chụp các giấy tờ chứng minh theo địa chỉ email ở trên) hoặc đang thi lần 1 bị 

sự cố về máy hoặc đường truyền sẽ được xem xét thi vét như thi lần một.  

- Trung tâm sẽ thông báo về thời gian và phương pháp tổ chức thi tới những 

thí sinh thuộc diện trên qua địa chỉ email của thí sinh do nhà trường cung cấp. 

 4. Học lại 

- Sinh viên bị cấm thi kết thúc học phần hoặc đã thi lại nhưng vẫn dưới 5 

điểm.  

- Sinh viên thi không đạt (dưới 5 điểm) học phần nào thì học lại học phần 

đó, các học phần khác được bảo lưu kết quả. 


