ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 523 /TB-ĐHKH

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2015

THÔNGBÁO
Về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin
hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2015
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin hệ liên thông từ cao
đẳng lên đại học, hình thức đào tạo chính quy năm 2015; Căn cứ số lượng hồ sơ thí sinh
đăng ký dự thi,
Trường Đại học Khoa học thông báo cho các đơn vị và thí sinh đăng ký dự thi được
biết Kế hoạch tổ chức ôn tập thi đầu vào cho các thí sinh có nhu cầu, cụ thể như sau:
1. Lịch ôn tập
- Thời gian tổ chức ôn tập: Từ ngày 01/10 đến 07/10/2015
- Môn học được tổ chức ôn tập: gồm 03 môn:
+ Ngôn ngữ lập trình (NNLT);
+ Toán học rời rạc (TRR);
+ Cơ sở dữ liệu (CSDL).
- Thời khóa biểu học tập:
Thời gian

01/10/2015 02/10/2015 03/10/2015 04/10/2015 05/10/2015 06/10/2015 07/10/2015

Buổi sáng
(Từ 7g30)

CSDL
H2.03

Buổi chiều
(Từ 13g30)

TRR
H1.04

Buổi tối
(Từ 17g30)

CSDL
H1.10

NNLT
H1.04

NNLT
H1.04

TRR
H1.04

CSDL
H1.04

NNLT
H1.03

CSDL
H1.04
TRR
H1.04

TRR
H1.10

NNLT
H1.04

2. Kinh phí tổ chức ôn thi: 1.000.000 đồng/01 môn.
Lệ phí này được chia đều cho các thí sinh tham gia ôn tập/01 môn.
3. Đăng ký học và nộp lệ phí ôn tập:
Thí sinh đăng ký ôn tập và nộp lệ phí tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 1, Nhà E)
hạn cuối ngày 28/9/2015.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu(để báo cáo);
- Thí sinh đăng ký thi;
- Lưu: VT, ĐTĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. Võ Thanh Tùng

