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THÔNG BÁO
V/v nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Căn cứ công văn số 750/XHNV-ĐT ngày 09/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại
học KHXH&NV v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, Khoa Lịch sử thông báo
thời gian và điều kiện nộp hồ sơ xét Tốt nghiệp đợt 3/2017 của sinh viên các khóa như
sau:
1. Điều kiện xét tốt nghiệp:
- Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo đúng chương trình đào tạo của từng chuyên
ngành. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa phải đạt từ 5.0 trở lên.
- Có đủ các chứng chỉ: Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Tin học, Ngoại
ngữ theo đúng quy định của Nhà trường.
- Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên (tính đến thời điểm xét TN).
- Không nợ học phí.
2. Hồ sơ xét tốt nghiệp:
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu quy định của Trường - tải trên trang web của
Khoa hoặc của Phòng Đào tạo).
- 02 bản sao Chứng chỉ Anh văn, hoặc ngoại ngữ khác (có công chứng).
- 02 bản sao Chứng chỉ Tin học đại cương/ hoặc Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ
thông tin cơ bản (có công chứng)
- 02 bản sao Chứng chỉ Giáo dục thể chất (có công chứng).
- 02 bản sao Chứng chỉ An ninh quốc phòng (có công chứng).
- Đơn xin hủy môn học tự chọn (nếu có).
3. Hình thức nộp hồ sơ :
Sinh viên nộp cho Lớp trưởng (Lớp trưởng tập hợp gửi về Khoa kèm theo danh
sách) hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Khoa Lịch sử.
Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng các giấy tờ kèm theo.
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
- Địa điểm: Văn phòng Khoa Lịch sử (Phòng A.218, cơ sở Đinh Tiên Hoàng).
- Thời gian: từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017 (trong giờ hành chính). Sau
thời gian này, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường.
Lưu ý: SV nộp hình làm bằng Tốt nghiệp cho Phòng Công tác sinh viên.
Phòng Đào tạo sẽ tiến hành việc thẩm định văn bằng, chứng chỉ của các hồ sơ
trước khi đưa ra Hội đồng xét tốt nghiệp vào khoảng tháng 10/2017, đề nghị sinh
viên thường xuyên theo dõi thông báo trên website Phòng Đào tạo và website Khoa.
Trân trọng thông báo.
Khoa Lịch sử

