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THÔNG BÁO  

Nhà trường thông báo các công việc sinh viên thực hiện, chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp 

cuối học kỳ 2/2016-2017, như sau: 

1. Những công việc sinh viên cần thực hiện 

1.1. Cập nhật thông tin nhân thân 

Trước ngày 28/05/2017, tất cả sinh viên kiểm tra, cập nhật thông tin nhân thân trong “Hệ 

thống thông tin sinh viên” http://daotao.dut.udn.vn/SV. Lưu ý kiểm tra và đảm bảo tuyệt đối 

chính xác các thông tin về giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, số điện thoại. 

1.2. Đăng ký thông tin làm hồ sơ tốt nghiệp 

- Sinh viên đã bảo vệ ĐATN từ kỳ trước: Đăng nhập http://daotao.dut.udn.vn/SV để lập 

“Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp” và nộp kèm 01 ảnh 2x3 (có ghi họ tên, lớp, ngày sinh vào 

mặt sau ảnh) cho Bàn số 2 trước ngày 27/05/2017. Nếu không học học phần nào trong học kỳ 

2/2016-2017 thì phải nộp thêm “Xác nhận tình trạng công dân” (tải biểu mẫu ở 

http://daotao.dut.udn.vn/dtChinhQuy/BieuMau); 

- Sinh viên đang làm ĐATN đúng tiến độ ở học kỳ này (là sinh viên các lớp khóa 2012, 

trừ 12KX, 12SK, 12DCLC, 12QLCN): 

+ Chiều ngày 30/05: Lớp trưởng đến “Bàn số 2” để nhận “Danh sách thông tin tốt nghiệp”; 

+ Sinh viên liên hệ với lớp trưởng để nộp 01 ảnh 2x3 (ghi vào mặt sau ảnh: số thứ tự trong 

danh sách, họ tên, lớp, ngày sinh) và ký xác nhận vào “Danh sách thông tin tốt nghiệp”; 

+ Lớp trưởng xếp ảnh theo đúng thứ tự trong danh sách, nộp lại danh sách và ảnh tại “Bàn 

số 2” trước ngày 13/06/2017. 

- Sinh viên làm ĐATN không đúng tiến độ (các lớp trước khóa 2012, sinh viên học bằng 

2, chương trình 2, liên thông): Trước ngày 01/06/2017, đến “Bàn số 2” để ký xác nhận vào 

“Bản thông tin tốt nghiệp” và nộp 01 ảnh 2x3 (có ghi họ tên, lớp, ngày sinh vào mặt sau ảnh). 

1.3. Đánh giá cuối khóa học, nộp “Phiếu đề nghị xác nhận thanh toán ra trường” 
- Sau khi có điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, Phòng Đào tạo công bố (trên website) kết quả 

học tập, tình trạng thiếu/đủ các chứng chỉ của sinh viên.  

- Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ các chứng chỉ quy định cần phải đăng 

nhập website http://daotao.dut.udn.vn/pa để: 

 Lập và in trực tiếp “Phiếu đề nghị xác nhận thanh toán ra trường”;  

 Từ ngày 20 đến hết ngày 25/06/2017: Thực hiện đánh giá khóa học; 

Sinh viên trình “Phiếu đề nghị xác nhận thanh toán ra trường” cho giảng viên hướng dẫn 

ĐATN để xin xác nhận, rồi nộp cho Giáo vụ khoa. 

1.4. Trả nợ học phí, nợ lệ phí, trả tài liệu, đóng Đoàn phí, hoàn thành trách nhiệm với lớp 
Trước ngày 24/06/2017, phải hoàn thành các công việc sau đây: 

- Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên của lớp, bao gồm cả sinh viên khóa trước còn 

chưa tốt nghiệp (truy cập http://daotao.dut.udn.vn/sv/G_LopSH.aspx để copy danh sách 

rồi dùng biểu mẫu tại http://daotao.dut.udn.vn/download/Lop_XacNhan.xlsx), xác nhận 

các sinh viên đã hoàn thành trách nhiệm với lớp và nộp danh sách về Giáo vụ khoa; 

- Mỗi sinh viên phải đóng Đoàn phí (nếu là Đoàn viên); thanh toán nợ học phí và lệ phí; 

trả tài liệu mượn của Trung tâm học liệu, của Khoa, hoặc của giảng viên và nộp “Phiếu 

đề nghị xác nhận thanh toán ra trường” cho Giáo vụ khoa. 

Bí thi Đoàn của Chi đoàn lớp có thể đại diện Chi đoàn lớp đóng Đoàn phí. 

- Tất cả sinh viên cần kiểm tra và trả nợ phí, nợ tài liệu tại Trung tâm thông tin học liệu. 

http://daotao.dut.udn.vn/SV
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1.5. Hoãn công nhận tốt nghiệp 

Sinh viên học cải thiện điểm và chưa muốn công nhận tốt nghiệp ở đợt này thì cần lập đơn 

xin hoãn công nhận tốt nghiệp (từ website http://daotao/dut.udn.vn/sv) và nộp cho Bàn số 2 

trước ngày 15/06/2017. 

1.6. Đăng ký số lượng hồ sơ tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu cấp thêm bảng điểm và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (ngoài 

01 bản miễn phí) thì phải đăng ký và đóng lệ phí. Lớp trưởng tổ chức cho sinh viên đăng ký 

theo lớp, lớp trưởng liên hệ với Bàn số 2 để biết thêm chi tiết và nộp đăng ký cùng với hồ sơ 

nêu ở mục 1.2. 

Sinh viên có nhu cầu gửi bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp đến địa chỉ của mình thì 

đăng ký tại Bàn số 2 để đóng phí dịch vụ bưu điện (25.000 đ/ lượt chuyển EMS trong nước, 

mỗi lượt chuyển không quá 20 trang hồ sơ A4). 

 

2. Xét công nhận tốt nghiệp và lễ trao bằng tốt nghiệp 

Kết quả học tập tính đến ngày 15/06/2017 được sử dụng để xét tốt nghiệp đợt này. Sinh viên 

chưa đủ kết quả thi của học kỳ 2/2016-2017 sẽ được xét tốt nghiệp ở đợt cuối học kỳ hè (khoảng 

đầu tháng 09/2017). 

Cuối tháng 06/2017, Trường xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên hoàn thành đúng 

hạn các công việc nêu ở mục 1. nói trên. Ngày 11-13/07, Trường phát bảng điểm và Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp cho các sinh viên được công nhận tốt nghiệp.  

Đầu tháng 07/2017, Trường sẽ thông báo chi tiết về Lễ trao bằng tốt nghiệp. 

Nhà trường yêu cầu sinh viên lưu ý và nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch các công việc 

nêu trên. Sinh viên nào không thực hiện đúng quy định sẽ phải chờ đến đợt xét công nhận tốt 

nghiệp kế tiếp. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng TC-HC, CTSV, KH-TC, Trung tâm 

TTHL, Đoàn TNCS (để phối hợp); 

- Sinh viên (thông báo website); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 

     TL. HIỆU TRƯỞNG  

      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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