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QUY TRÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
I. MỤC ĐÍCH
Quy trình này được thực hiện hướng dẫn sinh viên kiểm tra điều kiện và làm đơn xét
tốt nghiệp.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho các sinh viên đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
1. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật ở mức đình chỉ
học tập;
2. Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho ngành học; có số điểm TBCTL từ 2,0 trở
lên và các môn học bắt buộc phải là các môn học tích luỹ;
3. Có đầy đủ chứng chỉ GDQP, GDTC, NN,TH;
4. Thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của sinh viên về học phí, mượn sách theo quy định
III. HỒ SƠ THỰC HIỆN
1. Đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu, có xác nhận của chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu
về quyền dân sự và xác nhận không vi phạm kỷ luật của phòng CTSV.
2. Chứng chỉ GDQP, GDTC, NN,TH (bản chính).
3. Bảng điểm học tập toàn khoá do phòng KT&ĐBCLĐT cấp.
4. Lệ phí: (theo đơn giá quy định của Bộ GD&ĐT).
IV. LƢU ĐỒ
BƢỚC

NỘI DUNG

DIỄN GIẢI

1

Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ để nộp về phòng QL Đào tạo
theo kế hoạch.

2

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên văn bằng P. QLĐT tiếp nhận hồ sơ và kiểm
tra sự hợp lệ và thu nhận lệ phí

3

Tập hợp hồ sơ xét TN

- Các đơn vị chức năng báo cáo vi phạm của SV gửi về
phòng QLĐT
P. QLĐT tập hợp hồ sơ Xét tốt nghiệp

4

Lập HĐ xét tốt nghiệp

P. QLĐT tham mưu Hiệu trưởng lập Hội đồng xét và
công nhận tốt nghiệp

5

Xét và công nhật tốt nghiệp

6

Quyết định công nhận TN

Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp
P. QLĐT tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định công
nhận tốt nghiệp

V. Lƣu trữ hồ sơ: Phòng QLĐT

Biên soạn

Xem xét

Phê duyệt

Vũ Văn Đức

Võ Thanh Tùng

Nguyễn Văn Bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP
Họ và tên: ……………………………..……...................................... Mã số SV: ................…................
Điện thoại: ................…................
E-mail: ......................................................................................
Ngành đào tạo: ............................................................ Khoa: .......................... ……………………………

Kết quả học tập và rèn luyện (do SV viết)

Cán bộ kiểm tra, ghi rõ
họ tên và ký xác nhận

1. Số tín chỉ tích luỹ toàn khoá:
Trong đó, số tín chỉ của các môn học bắt buộc là: .........
số tín chỉ của các môn học tự chọn là: .........
2. Điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá: ........
3. Chứng chỉ kèm theo hoặc đã tích lũy môn học nhưng chưa
được cấp chứng chỉ (đánh dấu X vào ô vuông tương ứng):


Ngoại ngữ



Tin học



GD Quốc phòng - An ninh



GD Thể chất

Tôi cam đoan:
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
và cũng không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
- Đã thực hiện xong nghĩa vụ của người sinh viên (trả sách thư viện,
không nợ học phí, tiền nhà ở).
Và chịu trách nhiệm về các thông tin trên./

Cao Lãnh, ngày ....... tháng....... năm ...........
Ngƣời làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

