TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 07 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

I.

ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ
Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu đủ điều kiện sau:
- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo của khóa học và
ngành học của sinh viên;
- Không bị kỷ luật học vụ hoặc bị truy cứu hình sự;
- Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí;
- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
- Điểm rèn luyện tích lũy tối thiểu là 50 điểm.

II.

HỒ SƠ
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu);
- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu có);
- 4 ảnh 3x4 (ghi đầy đủ họ tên, MSSV, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh,
ảnh chụp trong vòng 6 tháng, sinh viên phải mặc áo sơ mi một màu, màu
sáng, có cổ, nam có thắt cravat); SV để 4 ảnh trong 1 bao thư, ngoài bao
thư đựng ảnh điền họ tên,MSSV
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp (bản photo) (sinh viên chờ
thông báo về lệ phí của P. Kế hoạch Tài chính).

III.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ
- Khoa KTMT sẽ nhận hồ sơ xét TN từ 11/09/2017
Tại Văn phòng Khoa KTMT phòng
+ Sáng từ: 8g00 -11g00
+ Chiều từ 13g30 – 16g00

E6.2

– 22/09/2017

IV.

LƯU Ý

Trước khi đến Khoa nộp hồ sơ xét TN, Sinh viên tải file “mau nhap xet TN” - các bạn
đặt tên file theo MSSV của mình, điền đầy đủ thông tin vào file và gửi tới địa chỉ email:
hanglt@uit.edu.vn , tiêu đề email các bạn ghi “ MSSV-Xét TN đợt 2 tháng 9/2017”

STT

Ngày

Công việc

1

06/09/2017 –
08/09/2017

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt
nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

11/09/2017
–
22/09/2017

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ
môn

3

25/09/2017

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp
về P.ĐTĐH.

4

27/09/2017 –
29/09/2017

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt
nghiệp.

6

06/10/2017

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 5 năm 2017

DS dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp vui lòng xem file đính kèm

TRƯỞNG KHOA
(đã ký)

Nguyễn Minh Sơn

