ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
KHOA NGỮ VĂN ANH

THÔNG BÁO
V/v thi tốt nghiệp hệ VLVH đợt 2 năm 2016
Khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch
thi tốt nghiệp năm 2016 cho sinh viên hệ Vừa làm Vừa học như sau:
1/ Điều kiện dự thi: Sinh viên hội đủ các điều kiện sau thì đuợc dự thi tốt nghiệp:


Tính đến thời điểm thi tốt nghiệp, sinh viên không bị kỷ luật, đình chỉ học tập, không
đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;



Đã hoàn tất chuơng trình đào tạo, điểm số các môn phải đạt > = 5 ;



Tích lũy đủ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A theo quy định của Nhà trường;



Đã đóng đủ học phí

2/ Ngày thi (dự kiến):


Đợt 1: 01 02/010/2016

3/ Môn thi: Môn cơ sở (thi từ 7giờ 00 đến 10 giờ 30)
Môn chuyên ngành (thi từ 13giờ 30 đến 16giờ 30)
4/Lệ phí thi:
-

Lần 1: 860,000đ/2 môn /1 sinh viên

-

Thi lại: 430,000/1môn/ 1 sinh viên

5/ Thời hạn đăng ký thi: từ ra thông báo đến hết ngày 20/09/2016
- Ghi chú (sinh viên khi đăng ký thi tại Phòng giáo vụ (A.104) Số 12 Đinh Tiên Hoàng Q1,
TPHCM)


Những sinh viên đăng ký thi lần 1 cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ sau:
 BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN (sinh viên xin bảng điểm tại phòng Đào tạo B001 giờ
hành chánh)
 BẢN SAO CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ (công chứng không quá
06 tháng)
 BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

 BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (công chứng không
quá 06 tháng)
Ghi Chú: Sau khi có danh sách công nhận tốt nhiệp sinh viên xem danh sách nộp tiền
và hìnhlàm bằng trên Website phòng Công tác sinh viên và liên hệ giáo vụ nộp hình và
tiền làm bằng. (2 hình 3x4 bỏ vào bao thư ghi đầy đủ thông tin họ và tên, ngày tháng
năm sinh, nơi sinh, Số điện thoại; Lệ phí làm bằng: 120.000đ/ sinh viên)
6/ Địa điểm thi:Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn số 12 Đinh Tiên Hoàng Q1.
TPHCM.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2016
Trưởng khoa

