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THÔNG BÁO 
Về Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng  

các khóa 2016 trở về trước  

 
Trong thời gian vừa qua, phòng Quản lý đào tạo nhận được nhiều ý kiến thắc mắc về 

điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, TCCN của các khóa 2016 trở về 

trước.   

Căn cứ  Quy chế Đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 

11/12/2015 của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Phòng Quản lý  đào tạo thông báo về 

điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng các khóa 2016 trở về trước như sau:  

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được viết đơn gửi phòng đào tạo đề 

nghị trường xét và công nhận tốt nghiệp: 

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

b) Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm 

trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 6,00 trở lên; 

c) Điểm của các học phần thuộc ngành đào tạo chính phải đạt từ 6,0 trở lên đối với 

sinh viên học cùng lúc hai chương trình; 

d) Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. 

2. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt 

nghiệp ở chương trình thứ nhất.  

Đề nghị các Khoa, Trung tâm thông báo đến học sinh sinh viên, cố vấn học tập và 

Giảng viên.  

Trân trọng ./.  
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