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THÔNG BÁO
v ề  việc miễn học phần Triết học, đọt  1 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 6069/QĐ-ĐHTV ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-ĐHTV ngàỵ 20/01/2020 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo trình độ 
thạc sĩ;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các anh chị học viên trúng tuyển kỳ thi 
tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2020 về việc miễn học phần Triết học, cụ 
thể như sau:

- Đối tưọng:
+ Học viên đã tốt nghiệp thạc sĩ các ngành trong chương trình đào tạo có học 

phần Triết học do các Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có số tín chỉ bằng 
hoặc lớn hơn số tín chỉ của học phần Triết học trong chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ hiện hành của Trường Đại học Trà Vinh;

+ Học viên có bằng Cử nhân chính trị;
+ Học viên có bằng Cao cấp lý luận chính trị.

-H ồ sơ: Đơn xin miễn học phần + hồ sơ minh chứng (bản sao có chứng thực bằng 
và bảng điếm).

- Thòi gian: Đến hết ngày 31/7/2020.
- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học (AI 1.101), Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (0294)3 779 888.

Lưu ỷ: Biểư mẫu xem tại trang thông tin điện tử www.sdh.tvư.edư.vn mục cao 
học_biêu mâu _đào tạo.

Đe nghị các anh chị học viên quan tâm thực hiện đúng nội dung thông báo, mọi sự 
chậm trễ sẽ không được giải quyết./.

Nơi nhận:

- Học viên;
- Lưu: VT, p. ĐTSĐH.
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