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THÔNG BÁO 
Về việc thi Tốt nghiệp bậc TCCN chính quy - khóa thi ngày 24/08/2015 

 

Căn cứ tiến độ năm học 2014 – 2015 ban hành kèm theo quyết định số 176/QĐ-

CNTĐ-ĐT ngày 07/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ thông báo số 285/ TB-CNTĐ-ĐT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về thời gian, số lần dự thi và điều kiện công nhận tốt nghiệp 

đối với học sinh bậc TCCN đã đủ điều kiện dự thi nhưng chưa tốt nghiệp;  

Căn cứ kế hoạch số 174/KH-CNTĐ-ĐT ngày 09/07/2015 về việc tổ chức thi Tốt 

nghiệp bậc TCCN chính quy - Khóa thi ngày 24/08/2015; 

Nhà trường thông báo về việc thi Tốt nghiệp bậc TCCN chính quy - khóa thi ngày 

24/08/2015, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng dự thi: 

* Lần 1:  

- Học sinh TCCN chính quy các lớp Khóa 13 – Hệ 2 năm và 2.5 năm đủ điều kiện dự 

thi tốt nghiệp;  

- Học sinh TCCN từ Khóa 12 trở  về trước đã hoàn tất việc trả nợ học phần và đủ điều 

kiện dự thi Tốt nghiệp. 

* Thi lại:  

- Học sinh TCCN chính quy các lớp từ Khóa 12 trở về trước đã dự thi tốt nghiệp 

nhưng chưa đạt.  

II. Lịch thi: 

 

Stt Môn thi Thời gian thi Ghi chú  

01 - Toán 08g00, ngày 24/8/2015 Học sinh xem 

danh sách dự thi, 

phòng thi, thời 

gian thi cụ thể 

 đối với các môn 

thực hành  tại 

Bảng thông báo ở 

sảnh Hội trường 

H, Từ ngày 

17/08/2015. 

 

02 - Vật Lý 14g00, ngày 24/8/2015 

03 - Hóa 08g00, ngày 25/8/2015 

04 - Lý thuyết tổng hợp 08g00, ngày 26/8/2015 

05 - Chính trị 14g00, ngày 26/8/2015 

06 

- Thực hành nghề nghiệp: 

 Các môn thi tự luận 08g00, ngày 27/8/2015 

 Đối với các môn thi thực hành Từ 27/8 đến 29/8/2015 



III. Các lưu ý:  

1. Học sinh xem đề cương, lịch ôn thi tốt nghiệp tại văn phòng Khoa từ ngày 

31/7/2015. 

2. Học sinh xem dự thảo danh sách đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp, danh sách thi lại 

Tốt nghiệp tại văn phòng  hoa từ ngày 06/8 đến 10/08/2015  Nếu học sinh c  th c 

m c về điểm số th  li n hệ văn phòng  hoa ho c phòng Quản lý đào tạo để được 

giải đáp và hướng d n     

3. Học sinh đ ng lệ phí ôn thi và làm bằng tốt nghiệp tại Phòng Tài chính kế toán từ 

ngày 20/7/2015 đến hết ngày 08/8/2015. 

4. Học sinh thi lại Tốt nghiệp đăng ký và đ ng lệ phí thi lại tại phòng Tài chính kế 

toán từ ngày 20/07/2015 đến hết ngày 15/08/2015 (Học sinh đăng ký thi lại Tốt 

nghiệp trễ hạn sẽ được dự thi  trong đợt sau (dự kiến tổ chức cuối tháng 3/2016). 

5. Để được công nhận tốt nghiệp, điểm mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5.0 trở 

lên.  

6. Các học sinh từ kh a tuyển sinh năm 2012 trở về trước đã đủ điều kiện dự thi 

nhưng chưa tốt nghiệp lưu ý:  

+ Thời gian tối đa được phép dự thi tốt nghiệp là: Đến tháng 9/2017 

+ Số lần tối đa được phép thi lại một môn thi tốt nghiệp: 3 lần 

+ Nếu hết thời gian và số lần tối đa được phép dự thi nhưng v n chưa đạt tốt nghiệp, 

học sinh sẽ bị buộc thôi học theo quy định.  

Trân trọng kính chào./.  
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