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         TỐT NG IỆP  

 ệ liên thông Trung cấp lên  ao đẳng  17T D-B (2011-2013) 
 

Trích thông báo số 226/TB-ĐHDT ngày 16/4/2013 về Kế hoạch tốt nghiệp liên thông 

trình độ Cao đẳng, Đại học 

 

I. NỘI DUNG  ÔNG VIỆ  VÀ LỊ   TRÌN  T Ự   IỆN 

1. Lịch trình tốt nghiệp 

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: 20/08/2013 

- Ôn thi tốt nghiệp: từ 11/08/2013 đến 18/08/2013 

- Thi tốt nghiệp: từ 24/08/2013 đến 25/08/2013, cụ thể: 

 Thi kiến thức chuyên ngành: 13:00 ngày 24/08/2013 

 Thi môn kiến thức Khoa học Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 

13:00 ngày 25/08/2013 

- Xét công nhận tốt nghiệp: 04/09/2013 

2. Điều kiện và hình thức tốt nghiệp cuối khóa 

a. Điều kiện tham gia thi tốt nghiệp 

 - Diện đủ điều kiện: sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phải thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

 Không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 

 Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

 Có điểm tích lũy trung bình toàn khóa học (theo thang điểm 4) từ 2.00 

trở lên 

 - Diện xét vớt: sinh viên được xét vớt dự thi tốt nghiệp cuối khóa nếu: 

 Có tổng số tín chỉ các học phần bị điểm F không quá 5% tổng số tín 

chỉ toàn khóa học 

 Không bị điểm F ở các học phần khống chế 

b.  ình thức tốt nghiệp: thi tốt nghiệp 
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II.   ỐI LƯỢNG TÍN   Ỉ  ỦA  Á   ÌN  T Ứ  TỐT NG IỆP 

1. Thi tốt nghiệp về kiến thức  hoa học Mac-Lenin và Tư tưởng  ồ  hí Minh: nội 

dung thi có khối lượng 02 tín chỉ, được cấu trúc từ học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (nội 

dung: tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức …) 

2. Thi tốt nghiệp về kiến thức chuyên môn: môn thi kiến thức chuyên ngành 02 tín chỉ 

 

Đà nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2013 

              Trưởng  hoa  NTT 

(đã ký) 

ThS.Trương Tiến Vũ  

 

 


