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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng  

(liên thông từ trung cấp)  
 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 
  

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ 

sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức; 

Căn cứ Quyết định số 342 /QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2015 vệ việc ban 

hành Quy chế đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên và Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp  đợt 

03 năm 2018 ngày 27/12/2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Trưởng các Khoa,    

QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1.  Công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng (liên thông từ trung cấp) cho 07 sinh 

viên gồm các ngành:  

TT Ngành Số sinh viên  

1 Quản trị kinh doanh 03 

2 Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử  03 

3 Kế toán 01 
 

 (đính kèm danh sách) 

Ðiều 2. Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tại điều 1 phải hoàn tất các thủ tục 

theo quy định của nhà trường trước khi nhận bằng tốt nghiệp. 

Ðiều 3. Phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác chính trị HSSV, phòng Tài chính Kế 

toán, các Khoa có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

                     HIỆU TRƯỞNG 

                      

               (đã ký) 

            

                                                                Nguyễn Thị Lý 

Nơi nhận: 

- Như điều 3. 

- Lưu. 
 


