
THÔNG BÁO 
V/v Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ CĐSPKT đợt 1 năm 2017 

 

1. Điều kiêṇ xét và công nhâṇ tốt nghiêp̣ CĐSPKT: 

a. Đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế (khóa 34) 

 Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

 Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình, không còn học phần bị 

điểm dưới 5.0; 

 Được xếp loại đạt các môn ở kỳ thi tốt nghiệp; 

 Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. 

 Có chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề. 

b. Đối với sinh viên các khóa đào tạo theo tín chỉ (từ khóa 35 đến nay) 

  Cho đến thời điểm xét tốt nghiêp̣ không bi ̣ truy cứu trách nhiêṃ hình sư ̣hoăc̣ 

không đang trong thời gian bi ̣kỷ luâṭ ở mức đình chỉ hoc̣ tâp̣; 

  Tích lũy đủ các hoc̣ phần và số tín chỉ quy điṇh trong chương trình đào taọ; 

  Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa hoc̣ đaṭ từ 2,00 trở lên; 

  Có chứng chỉ giáo duc̣ quốc phòng và giáo duc̣ thể chất 

  Có chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề 

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp CĐSPKT gồm có: 

 Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu của phòng Đào tạo)  

 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng) 

 Bản sao giấy Chứng minh nhân dân (có công chứng) 

 Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học (có công chứng) 

 Bản sao chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề (có công chứng; đối với sinh viên 

được cấp chứng chỉ từ tháng 6 năm 2016 trở về trước) 

 Giấy xác nhận đạo đức hạnh kiểm có giá trị trong thời gian 2 tháng (đối với sinh 

viên khóa 37 về trước). 

 3 ảnh 3x4 (ảnh mới chụp không quá 2 tháng) 

3. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 11/3/2017 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Đào tạo 

5. Lệ phí tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp và cấp các loại chứng chỉ: 

- Đối với sinh viên CĐSPKT: 160.000đ/sv (trong đó: lệ phí tổ chức lễ phát bằng 

tốt nghiệp 120.000 đồng + lệ phí cấp chứng chỉ Sư phạm dạy nghề 40.000 đồng) 

  

Vĩnh Long, ngày 05  tháng 01 năm 2017 

     Phòng Đào tạo 

 


