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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ chính quy 

Đợt tháng 7 năm 2018 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-CĐKT, ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM về việc ban hành Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ 

tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-CĐKT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM về việc ban hành Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 

Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 10 và khóa 11 

đủ điều kiện tốt nghiệp về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2018 như sau: 

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp: 

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 

- Học đủ số học phần quy định cho các chương trình đào tạo, không có học phần bị 

điểm dưới 5,0. 

- Có điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 5,0 trở lên. 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh và hoàn thành các học phần giáo 

dục thể chất. 
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- Đối với sinh viên cao đẳng khóa 10, đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định 

(theo quyết định của nhà trường số 79-A/QĐ-CĐKT ký ngày 15/3/2017 và số 

114/QĐ-CĐKT ký ngày 17/3/2018, chi tiết xem trên website nhà trường). 

- Đối với sinh viên cao đẳng khóa 11,  có chứng nhận năng lực tiếng Anh theo quy 

định (theo quyết định số 79-A/QĐ-CĐKT ký ngày 15/3/2017 và số 114/QĐ-CĐKT ký 

ngày 17/3/2018, chi tiết xem trên website nhà trường). 

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp: 

- Đơn xin xét tốt nghiệp có dán ảnh 3x4 (theo mẫu trên website nhà trường). 

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (có công chứng). 

- Bản sao công chứng chứng nhận năng lực tiếng Anh (đối với sinh viên cao đẳng 

khóa 11). 

3. Thời gian nộp hồ sơ: 

- Từ ngày 25/7/2018 đến 31/7/2018 (sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 

giờ 30 đến 16 giờ 00). 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Tại Phòng Đào tạo C. 

5. Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website 

www.kthcm.edu.vn vào ngày 13/8/2018. 

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt 

nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 14/8/2018 đến 

15/8/2018. 

 Đề nghị sinh viên khóa đủ điều kiện tốt nghiệp thực hiện đúng nội dung thông báo 

này./. 

  

Nơi nhận: 

 Ban Giám hiệu; 

 Các đơn vị; 

 Lưu: VT, ĐT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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