BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: 96 /TB-ĐHTBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021
Kính gửi: - Các đơn vị;
- Sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.
Thực hiện theo kế hoạch số 07/ĐHTBD ngày 29/3/2021 của Hiệu trưởng về việc
triển khai công tác tốt nghiệp năm 2021, Thừa lệnh Hiệu trưởng phòng Đào tạo thông báo
đến sinh viên những nội dung liên quan như sau:
1. Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp: tháng 11 năm 2021.
2. Sinh viên bổ sung hồ sơ đủ điều kiện xét tốt nghiệp
2.1. Nộp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Sinh viên các lớp tốt nghiệp nộp
các chứng chỉ sau:
01 bản sao công chứng chứng chỉ Tin học.
01 bản sao công chứng chứng chỉ Ngoại ngữ.
01 bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
(Đối tượng sinh viên nộp các loại chứng chỉ theo phụ lục đính kèm).
2.2. Kiểm tra và xác nhận lại thông tin cá nhân sinh viên
Sinh viên được nhận biểu mẫu về các thông tin cá nhân, kiểm tra tính chính xác
và phản hồi thông tin trước khi xét công nhận tốt nghiệp.
3. Lệ phí xét tốt nghiệp: 500.000 đồng/SV tốt nghiệp (SV nộp lệ phí tốt nghiệp
trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Kế toán – Tài chính).

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các Phòng, Khoa (p/h);
- Sinh viên (t/h);
- Lưu: VT, ĐT.
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(Đã ký)
Đinh Văn Hương

Phụ lục: Thời gian sinh viên nộp chứng chỉ các lớp tốt nghiệp, đợt 2 năm 2021
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Nội dung

Đối tượng sinh viên

Thời gian

Đơn vị

Thông tin hỗ trợ

Đến
Phòng Đào tạo
20/10/2021

Huỳnh Hoàng Anh
ĐT: (0258) 37 27 182;
035 779 6963
Email: anh.hh@tbd.edu.vn

Đến
Phòng Đào tạo
20/10/2021

Huỳnh Hoàng Anh
ĐT: (0258) 37 27 182;
035 779 6963
Email: anh.hh@tbd.edu.vn

Đến
Phòng Đào tạo
20/10/2021

Huỳnh Hoàng Anh
ĐT: (0258) 37 27 182;
035 779 6963
Email: anh.hh@tbd.edu.vn

Tất cả sinh viên xét tốt nghiệp

Đến
Phòng Đào tạo
25/10/2021

Huỳnh Hoàng Anh
ĐT: (0258) 37 27 182;
035 779 6963
Email: anh.hh@tbd.edu.vn

Tất cả sinh viên xét tốt nghiệp

Đến
Thư viện
25/10/2021

Trần Thị Ngọc Phượng
ĐT: 098 721 6577
Email: phuong.ttn@tbd.edu.vn

1

01 bản sao công chứng
chứng chỉ Giáo dục
Tất cả sinh viên xét tốt nghiệp
quốc phòng.

2

Sinh viên các ngành
01 bản sao công chứng
(ngoại trừ sinh viên ngành Công
chứng chỉ Tin học.
nghệ thông tin)

3

Sinh viên các ngành
01 bản sao công chứng (ngoại trừ sinh viên 02 ngành là:
chứng chỉ Ngoại ngữ. Ngôn ngữ Anh và Đông Phương
học)

4

Sinh viên kiểm tra
thông tin cá nhân và
phản hồi

5

SV hoàn thành xác
nhận mượn trả sách
thư viện (nếu có)

Thông báo về chuẩn đầu ra về Tin học và Ngoại ngữ theo Thông báo số 105/TB-ĐHTBD ngày 21/7/2020, sinh viên xem tại
trang https://tbd.edu.vn/wp-content/uploads/2020/07/TB105_21.7.2020_ChuanDau_Ra_TinNgoaiNGu.pdf)

