
I. ðIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
          ðối với HSSV có ñầy ñủ các ñiều kiện sau mới ñược dự thi:         
 

1. ðã tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình ñào tạo, không còn học 
phần bị ñiểm dưới 5. 

2. Không ñang trong thời gian bị kỷ luật từ mức ñình chỉ học tập có thời hạn trở lên 
hoặc ñang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tính ở thời ñiểm xét 
ñiều kiện dự thi tốt nghiệp. 

3. Thanh toán các khoản nợ với Nhà trường (học phí, thư viện, dụng cụ …) 
4. Nộp bản khai làm bằng tốt nghiệp theo mẫu kèm 2 tấm hình 3x4 chụp mới kiểu 

chứng minh nhân dân, mặc áo sơ mi trắng không hở cổ, theo kiểu chứng minh nhân 
dân. Các khoa thu và kiểm tra dữ liệu với mạng Edu.  

     Lưu ý: sinh viên khai mẫu làm bằng phải chính xác, không ñược nhờ người khác 
khai thay vì bằng tốt nghiệp chỉ ñược cấp 1 lần, không sửa chữa và thay ñổi ñược. 

5. Lệ phí thi tốt nghiệp là: 500.000ñ/SV. Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài 
chính trước ngày 15/06/2009.  

 
II. THI TỐT NGHIỆP 
 
1. 7h30 ngày 19/07/2009  : Thi môn chính trị (thi tự luận thời gian 120 phút); 
2. 7h30 ngày 20/07/2009 : Thi LTchuyên ngành (thi trắc nghiệm thời gian 90 phút); 
3. 7h30 ngày 21/07/2009 : Thi các môn thực hành; 
4. Từ 25/07 - 27/07/2009 : Các ñơn vị ñào tạo tổng hợp kết quả tốt nghiệp; 
5. Ngày 28-29/07/2009 : Hội ñồng xét công nhận tốt nghiệp; 
 
III. BẾ GIẢNG KHÓA HỌC 
 

Dự kiến 8h00 ngày 22/11/2009: Bế giảng, phát bằng tốt nghiệp 
Ghi chú: 

1. Các khoa, trung tâm, phòng giáo vụ các cơ sở khi phát bằng tốt nghiệp phải ñối 
chiếu người nhận bằng với ảnh dán trên văn bằng và sổ ký nhận bằng; phải bắt học 
sinh ký và ghi rõ họ tên vào sổ ký nhận bằng. 

2. Không giải quyết các trường hợp ủy quyền ký nhận bằng thay. 
3. Nếu ñến nhận bằng trễ bị phạt tiền theo quy ñịnh của Nhà trường. Sau 01 năm mà 

không ñến nhận bằng TN thì Nhà trường không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, thất 
lạc của các văn bằng ñó. 

4. Sau 06 tháng kể từ ngày bế giảng khóa học, các khoa, trung tâm thuộc cơ sở 1 nộp 
toàn bộ số bằng TN mà học sinh chưa nhận cùng sổ ký nhận bằng về phòng ðào tạo 
lưu giữ (các ñơn vị làm biên bản giao nhận cụ thể với phòng ðào tạo). Các cơ sở thì 
phòng giáo vụ có trách nhiệm phát bằng và lưu trữ sổ cấp phát bằng. 

5. Các lớp Trung cấp khóa cũ ñược thi lại cùng ñợt này. Yêu cầu các ñơn vị thông báo 
cho HSSV làm ñơn xin thi tốt nghiệp lại theo mẫu trước ngày 15/6/2009 và nộp lệ 
phí 200.000ñ/môn; Những lớp từ K32 trở về trước phải thi lại tất cả các môn. Các 
ñơn vị tổng hợp số lượng HSSV về thi lại và trình hội ñồng xét tư cách dự thi. 

 


