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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh kế hoạch xét miễn, giảm môn học và xét tốt nghiệp  

đợt 3 năm học 2019-2020 
 

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện cách ly 

toàn xã hội 15 ngày từ 0g ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc của Thủ tướng 

Chính phủ;  

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2019-2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt,  

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch xét miễn, giảm môn 

học đợt 3 năm 2020 và bổ sung một đợt xét tốt nghiệp, cụ thể như sau: 

- Tạm ngưng nhận đơn xét miễn, giảm môn học tại Phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần 

từ ngày 01/4/2020; 

- Bổ sung một đợt xét tốt nghiệp sau khi sinh viên đi học tập trung ở học kỳ 

II/2019-2020 và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra; 

- Bổ sung nhận đơn xét miễn, giảm môn học khi có thể tiếp sinh viên trực tiếp; 

- Sinh viên nộp đơn xét miễn, giảm môn học trong đợt bổ sung sẽ được xét tốt 

nghiệp vào đợt bổ sung. 

Phòng Quản lý đào tạo sẽ có thông báo cụ thể về thời gian nhận đơn xét miễn, giảm 

môn học và thời gian xét tốt nghiệp bổ sung khi dịch bệnh Covid-19 đã có thể được khống 

chế. 

Những trường hợp làm đơn chuyển ngành, học song ngành, chuyển vào/ra khoa Đào 

tạo đặc biệt có thể gửi đơn qua email quanlydaotao@ou.edu.vn để được hỗ trợ. 

Trân trọng./. 
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