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 Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên (SV) sau khi học xong chương trình đào 
tạo, đồng thời căn cứ vào thực tế công tác tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của 
Trường, hiện nay Trường quy định trong mỗi năm học Trường sẽ xét công nhận tốt 
nghiệp (CNTN) 04 đợt: 
 + Đợt 1: sau khi kết thúc học kì (HK) 1  
 + Đợt 2: 10 ngày sau khi kết thúc HK 2 (chủ yếu cho SV khối ngành sư phạm)  
 + Đợt 3: 01 tháng sau khi kết thúc HK 2 
 + Đợt 4: sau khi kết thúc HK 3. 
 Tuy nhiên số lượng SV mỗi ngành đào tạo được CNTN sau mỗi đợt xét rất khác 
nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Do vậy để 
tạo điều kiện thuận lợi cho SV sử dụng văn bằng tốt nghiệp và bảo đảm quyền lợi cho 
SV, Trường quy định: 
 1. Theo quy định của Bộ, SV được CNTN sẽ được Trường cấp văn bằng tốt 
nghiệp chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày được CNTN (nhận tại Phòng Đào tạo). 
 2. Mỗi năm học, mỗi ngành đào tạo chỉ tổ chức Lễ tốt nghiệp 01 lần sau lần xét 
CNTN đợt 2 (vào tháng 8) hoặc đợt 3 (vào tháng 9), tùy theo ngành đào tạo. 
 3. Những SV tốt nghiệp sau thời điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp của ngành đào tạo 
nào sẽ được tham dự Lễ tốt nghiệp của ngành đó ở năm học kế tiếp. 
 Đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho SV về kế hoạch trên và phối hợp các 
phòng ban chức năng để việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của Trường 
được thực hiện tốt. 
 
 HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận :          
      -  HT và các Phó HT, 
      -  Các Phòng, Khoa (thông báo CVHT, SV),  
      -  Lưu Văn phòng, Đào tạo. 
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