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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO (Số 2)
(V/v: Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2/ năm học 2012-2013)
Kính gửi: Toàn thể sinh viên
Theo như công văn triển khai đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ 2/2012-2013 đã thông
báo cho sinh viên trong email và webiste:
Đợt 1: từ ngày 23-26/9/2013 SV khoá 2009, 2010
Đợt 2: từ ngày 27-30/9/2013 SV khoá 2011, 2012
Hiện nay do số lượng sinh viên truy cập quá lớn, hệ thống server của nhà trường không đáp
ứng kịp các thao tác đánh giá của sinh viên trong cùng một thời điểm, vì vậy để tạo điều
kiện thuận lợi cho sinh viên, nhà trường sẽ chia các đợt đánh giá theo từng Khoa/Bộ môn
như sau:
Nội dung: SV đánh giá, lớp duyệt điểm rèn luyện, nộp bảng điểm về Khoa/Bộ môn
Thời gian

Khoá

Khoa/Bộ môn

01- 03/10/2013

2011, 2012

Chăn nuôi Thú y, Khoa Công nghệ Môi
trường, Công nghệ Sinh học.

04 - 07/10/2013

2011, 2012

Quản lý Đất đai & BĐS, Kinh tế,
Công nghệ Hoá học.

08 -11/10/2013

2011,2012

Công nghệ Thực phẩm, Ngoại ngữ Sư phạm,
Công nghệ Thông tin.

12 - 15/10/2013

2011, 2012

Cơ Khí , Thuỷ sản, Nông học, Lâm nghiệp

16 - 20/10/2013

2009, 2010

SV các Khoa/Bộ môn chưa đánh giá thành
công của khoá 2009, 2010

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho SV chưa đánh giá thành công.
SV quên mật khẩu điểm rèn luyện hay có thắc mắc trong quá trình đánh
giá, vui lòng gửi về email: ttkha@hcmuaf.edu.vn (Cô Hà)
(Cung cấp MSSV, Họ và tên, lớp. Dùng email SV để gửi đến email)
Trân trọng thông báo.
TRƯỞNG PHÒNG CTSV

