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THÔNG BÁO  

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đã được ban hành theo Quyết định số 

781/QĐ-ĐHBK ngày 04/08/2017 của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên đã 

học xong chương trình và có đủ chứng chỉ quy định, cần thực hiện như sau để được xét công 

nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ hè 2017: 

1. Hoàn thành trách nhiệm với lớp, trả tài liệu, thanh toán nợ học phí, lệ phí: 

Trước ngày 19/08/2017, sinh viên phải: 

- Thanh toán các khoản nợ học phí, phí dịch vụ cấp xác nhận, … (nếu còn nợ); 

- Gặp giáo vụ khoa: đối chiếu báo cáo “Danh sách sinh viên và xác nhận” mà trước đó lớp 

trưởng đã nộp cho khoa. Nếu chưa hoàn thành trách nhiệm với lớp thì cần phải thực hiện; 

- Kiểm tra tình trạng nợ tài liệu/ lệ phí thư viện và trả nợ (nếu có): 

 Đến Trung tâm thông tin học liệu & Truyền thông để trả tài liệu mượn của Trung tâm 

hoặc đền bù tài liệu mất mát, hư hỏng; đến văn phòng Chương trình tiên tiến, Chương 

trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp để trả tài liệu mượn của Chương trình 

hoặc đền bù tài liệu mất mát, hư hỏng; 

 Gặp thầy/cô hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để trả tài liệu đã mượn; 

- Gặp thầy/cô hướng dẫn ĐATN để lấy xác nhận vào “Phiếu đề nghị xác nhận thanh toán 

ra trường”, rồi nộp phiếu này cho Giáo vụ khoa. Sinh viên in phiếu này từ website đánh 

giá khóa học (http://daotao.dut.udn.vn/pa); 

- Xác nhận thông tin in bằng và đăng ký số lượng hồ sơ tốt nghiệp tại Bàn số 2 hoặc 3: 

 Đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/SV để lập “Đơn đề nghị xét công nhận 

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

 Sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bản chính Bảng điểm tốt nghiệp. Nếu cần nhiều hơn 

thì phải đăng ký và đóng lệ phí khi nộp “Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp”. 

2. Đánh giá khóa học: 

Từ ngày 24 đến 27/08/2017, sinh viên đủ điều kiện (đã hoàn thành chương trình đào tạo, có 

đủ điểm tích lũy yêu cầu, không bị hình thức kỷ luật nặng, có các chứng chỉ theo quy định) 

đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/pa để đánh giá khóa học.  

Ngày 29/08/2017 (dự kiến), Trường họp xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điều 

kiện và đã tham gia đánh giá khóa học.  

Nhà trường yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch và quy định. Những 

sinh viên không thực hiện đúng sẽ phải chờ đến đợt xét công nhận tốt nghiệp kế tiếp. 

 

 
Nơi nhận: 
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