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Nam Dinh, ngdy dng 05 ndm 2017

duyQt eOi vOi c6c lorp cao ding ddo t4o theo hgc chiS tin chi;

Nhi trucrng 10p kti hopch thi ktit thric hgc kj, II ndm hgc 2016-2017 cho c6c l6p cao

ttdng ttdo t4o theo hgc chti tin chi nhu sau:

r. NQr DUNG VA THor GrAN THr/C HrpN

1. Thi lffn 1: (Lich thi k€t thilc hpc phdn hqc k), II ndm hpc 2016-2017 kim theo)

2. Thi lhn2

2.1. Thci gian:

- Ddng ky du thi: Tri ngdy 14/8/2017 ddn ngdy 19/8/2017

- NOp tiAn thi ldn2:Th ngdy 20/8/2017 il6n ngdy 27/8/2017

- Lich thi (ds kitin): Tb ngdy 28/8/2017 ctdn ngdy 03/9/2017

(Lich thi ldn 2 phdng QLKHADBCL th6ng bdo sau)

2.2. D6i tugng:

a. Sinh vi€n chua dU thi tan t vi c6 \f do chinh ttang dugc c6c co quan thAm quyAn xrlc

nhfln vd rlugc HiQu truong cho ph6p.

b, Sinh vi€n khdng dugc dp thi hn I do chua hoan thdnh nghia vU hgc phi sau khi ttd nQp

bd sung d6y dri hgc phi vd ciic khoan d6ng g6p theo quy dinh cria trudrng CDCN Nam Dinh.

c. Sinh vi€n t16 dU thi lAn I c6 ktit qud c6c hgc phAn bi rti€m F*, E.

d. Sinh vi€n thi c6i thiQn di6m c6c hgc phdn d4t mric <ti6m tu D trd l6n (kh6ng Uat Uu6c).

(Chi!,: Cdc hpc phdn thuAc hpc hi II ndm hqc 2016-2017)

2.3. TiGn thi lin 2z (theo Quy dinh thu, chi vd tii chtbc h4c bd sung, hec lsi, thi tiit
nghiQp, thi ldn 2 cila trudng Cao ddng C6ng nghiQp Nam Dinh)

- Hec phAn ly thuy6t, GDTC, GDep-AN: 30.000 ddng/sinh vi6n/h9c phdn

- HQc phAn thpc hdnh: 50.000 tt6ng/sinh vi€n/hgc phAn

s6: 5+1 IKH-cDCNND

xn uo4cu
Thi k5t thric hgc ky II nim hgc 2016-2017

c6c kirp cao tling tliro t4o theo hgc ch6 tin chi

Cdn cri K€ ho4ch giang d4y hgc kj, II ndm hgc 2016-2017 dA dugc Hi€u trucrng ph€

- sinh vi6n thuQc di6m a kho6n 2.2 mltc 2 khong ph6i nQp tiAn thi lAn 2



II. NHISM W CAc DoN vI
1. Phdng Quin lf khoa hgc vdr Dfrm bio chdt lugng:

-X6ry dUng k6 ho4ch td chric thi.

- ChuAn bi cric nQi dung phpc vp thi: lflp danh s6ch phdng thi, chu6n bi c6c dA thi, in

eA tni theo s6 lugng sinh vi0n dU thi, lpp danh s6ch gidng vi6n coi thi.

- TO chric thyc hiQn coi thi, ch6m thi, b6o c6o ktit qu6 thi, quin ly vd luu tr[ bei thi.

2. Phdng Dio t4o:

- Khori nhap tti€m thanh phAn cria c6c hgc phdn tr€n phdn m€m qu6n ly ddo tpo cta

nhd trucrng trwr6,c ngdy thi it nhdt U uiln.

- CAp nhflt ktlt qui thi ldn2 cua sinh vi€n tr€n phdn m€m quan ly ddo t4o ctia trudng.

3. Cdc khoa:

- NOp danh srich SV kh6ng dt ili6u kiEn dU thi (theo mdn hgc) vA phdng

QLKH&DBCL trrfuc ngdy thi it nhdt 0t tudn.

- Phdn cdng giang vi€n bi€n so4n dA thi, ddp funtheo hgc phAn <tdo t4o (m5i hqc phdn

03 eA tni vd d6p 5n theo m6u trong Quy tlinh x6y d1mg de thi), nQp vA phong

QLKH&DBCL trwfuc ngdy thi it nhdt il uAn.

- LAp danh sdch gi6ng vi6n coi thi gtii vO phong QLKH&DBCL (theo s6 lugng phong

QLKH&DBCL dc nshi).

- Thu tlon ttlng ky thi hn 2 cria sinh viOn vd t6ng hqrp danh s6ch grii v€ phdng

QLKH&DBCL bin cung vd file mdm chflm ntr6t eiSn 16h00 ngdy lg/8/2017 (Mdu don
Jv t, . : ,:

ddng hj,vd mdu t6ng hqp kdm theo).

- Cd v6n hgc t4p pnOi hq'p vdi phdng Tdi chinh - fi5 tori'n i16n c16c sinh vi6n nQp ti6n thi
ldn 2 t4i phong Tdi chinh - fi5 torin theo ki5 ho4ch (Chri y: Sinh viAn dd nQp dil tiin m6i

duqc tham du thi lAn ).
- Th6ng brio cho sinh vi€n iti5n dU thi ctAy dri, dring gid (khi it6n.dU thi phii mang theo

th6 sinh vi6n).

- OOi vdi c6c hgc phAn t6 chric thi: thpc hdnh, v6n d6p c6c khoa chuAn b! crl'c diAu kipn
cAn thiiSt vi ph6i hsp vdi phong QLKH&DBCL tO chr?c thi theo ki5'ho4ch 1AC tni nhfn bdn

giao tir phong QLKH&DBCL).

- Phan c6ng gi6ng vi€n ch6m thi (gi6o vp khoa nhQn bdi thi o phong QLKH&DBCL)
vi nQp bAi thi, bi6n b6n ch6m thi vA phdng QLKH&DBCL chflm nh6t sau 05 ngdy nhfln bdi
thi.
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- Girio vu khoa nh4p <li6m thi theo sd ph6ch (thi lAn l) vd chinh sria cli6m thi 16n 2 tr€n
r I I r i , l\ r r . | ^ t 'phdn mdm qudn ly ddo tpo cta trudrng sau khi nhfn dugc k6t qui thi dA dugc HiQu truong

ph6 duyQt.

- Nhfln don xin phric kh6o bdi thi cria sinh vi6n, tdng hgp vd gtii don, danh srich vA

phdng QLKH&DBCL. Thoi gian nhfln don 07 ngdy tC ttr khi kiSt qui thi tlugc cdng bd tr€n
t X X " r ' rr r \ lphdn m€m qu6n lj tldo t4o cria nhd trudrng.

4. Phdng Quin tri v$t tu vh Dich vg sin xuAt:

- ChuAn bi phdng thi, v4t tu phpc vp thi theo kiS ho4ch t15 tlugc HiQu trucmg duyQt.

5. Phdng TCHC: Cr? nhdn vi6n iLinh trdng hiQu l€nh thi.

6. Phdng Tiri chinh k6 toin:

- Cap nhflt sinh vi€n ng hgc phi vd c6c khoin il6ng g6p theo quy ttinh hi€n hdnh cta

nhd trudng tr6n phAn mAm quan ly ddo tpo trwdc ngdy thi {t nhht 0I tudn.

- Thu ti€n thi ldn2 cinsinh vi€n.

- ChuAn bikinh phi phpc 4r thi.

rrr. var rtt THr

Vdn phong phdm phuc vu thi do phong QLKH&DBCL lQp trinh HiQu trucrng ph6

duyQt./.

Noi nhQn:
- C6c <lcrn vi;
- Luu VT, QLKH&DBCL.

KT. HrpU TRItor.{G
PH6 HrpU TRUCTNG

Vii Trgng Nghi
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

CĐ52 CĐ53

TH CK KT TH ĐE CK CT CK OT ĐE ĐK NL CM TT TH KT CK OT ĐE NL CM TT KT

1 Kinh tế công nghiệp &QLCL x x x

2 Trang bị điện - điện tử x

3 Thiết kế trang phục 3 x

4 Công nghệ may thời trang x

5 Kỹ thuật điện tử x

6 Công nghệ SC phục hồi 1 số chi tiết điển hình x

7 Phân tích hoạt động kinh doanh x

8 Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt x x

9 Kết cấu ô tô x

10 Kỹ thuật số x

11 Mạch điện x x x x

12 Internet và công nghệ Web x

13 Giáo dục QPAN 2 x

14 Kỹ thuật an toàn x

15 Công nghệ may 3 x

16 Thiết kế thời trang nữ x

17 Tài chính doanh nghiệp x

18 Trang bị điện - điện tử trên ô tô x

19 Lý thuyết điều khiển tự động x

20 Máy điện x

21 CSĐK Truyền động điện TĐ x

22 Kỹ thuật lạnh x

23 Công nghệ may 4 x

24 Thiết kế thời trang nam x

25 Phân tích và thiết kế hệ thống x

26 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 x

4 27 Anh văn 2 8-6-2017 8h x x x x x x x x x 211 A201;

A301÷A310

2 6-6-2017 8h 204
A201;

A301÷A310

3 7-6-2017 8h 203
A201;

A301÷A310

Giờ thi
CĐ54 CĐ56 CĐ57

1. Thi tự luận, trắc nghiệm

1 5-6-2017 8h 171
A201;

A301÷A310

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
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Thời gian thi Dự kiến 

số SV 

dự thi

Dự kiến phòng 

thi sử dụngNgày thi

Thi lần 1



CĐ52 CĐ53

TH CK KT TH ĐE CK CT CK OT ĐE ĐK NL CM TT TH KT CK OT ĐE NL CM TT KT
Giờ thi

CĐ54 CĐ56 CĐ57
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TÊN HỌC PHẦN

Thời gian thi Dự kiến 

số SV 

dự thi

Dự kiến phòng 

thi sử dụngNgày thi

28 Lý thuyết ô tô x

29 Cảm biến và đo lường x

30 Điện tử công suất x x

31 Kỹ thuật điều hòa không khí x

32 Kế toán quản trị chi phí x

33 Hình họa - Vẽ kỹ thuật x x x

34 Quản lý chất lượng SP may x

35 Toán rời rạc x x

36 Công nghệ sửa chữa và BD ô tô x

37 Kỹ thuật Vi xử lý x

38 Truyền động điện x

39 Thiết bị lạnh dân dụng x

40 Cơ học ứng dụng x x

41 Kỹ thuật điện x x x x

42 Kinh tế quốc tế x

43 Hệ thống cơ điện tử x

44 Máy nâng chuyển x

45 Điều khiển thiết bị khí nén x

46 Năng lượng mặt trời x

47 Tư tưởng Hồ Chí Minh x x x x x

48 Vẽ kỹ thuật may x

49 Pháp luật kinh tế x

50 Vật liệu dệt may thời trang x

51 Đường lối cách mạng của ĐCSVN x x x x x x x

52 MATLAB x

53 Kỹ thuật VXL 1 x x

54 Điện tử ứng dụng x

55 Pháp luật đại cương x x

56 Hàm phức và BĐ Laplace x x

57 Vật liệu may x

58 Vẽ kỹ thuật x

59 Kinh tế vi mô x

9 15-6-2017 8h 169
A201;

A301÷A310

7 13-6-2017 8h 225
A201;

A301÷A310

8 14-6-2017 8h 187
A201;

A301÷A310

5 9-6-2017 8h 223
A201;

A301÷A310

6 12-6-2017 8h 151
A201;

A301÷A310



CĐ52 CĐ53

TH CK KT TH ĐE CK CT CK OT ĐE ĐK NL CM TT TH KT CK OT ĐE NL CM TT KT
Giờ thi

CĐ54 CĐ56 CĐ57
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TÊN HỌC PHẦN

Thời gian thi Dự kiến 

số SV 

dự thi

Dự kiến phòng 

thi sử dụngNgày thi

60 Xác suất thống kê x x x

61 Thiết bị may công nghiệp và BT x

62 Hình họa 1 x

63 Nguyên lý thống kê x x

64 Dung sai và KT đo lường x x

65 Vật liệu và kỹ thuật an toàn x

66 Vật liệu và kỹ thuật an toàn x

67 An toàn công nghiệp x

68 Hình họa 2 x

69 Tài chính tiền tệ x

1 Máy cắt kim loại 20-06-2017 8h x x 13

2 Thiết kế thời trang trên máy tính 1 x 10

3 AutoCad x 1

4 Tin học ứng dụng x x 13

5 Tin học ứng dụng kế toán x 10

6 Nhập môn tin học x x 49

7 Tin văn phòng x 6

2114

Chú ý:

    - Sinh viên đến dự thi đầy đủ, đúng giờ;

    - Các học phần thi thực hành trên máy tính, sinh viên xem danh sách thi tại khoa;

    - Sinh viên chỉ được dự thi khi nộp đủ học phí, các khoản đóng góp theo quy định và có thẻ sinh viên.

Tổng số lượt sinh viên dự thi:

Nam Định, ngày 17 tháng 05 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Vũ Trọng Nghị

21-06-2017 8h

Phòng MT 

khoa
22-6-2017 8h

23-6-2016 8h

11 19-6-2017 8h 170
A201;

A301÷A310

2. Thi thực hành, vấn đáp

10 16-6-2017 8h 107
A201;

A301÷A310


