
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM  
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 03 năm 2010 

THÔNG BÁO 
V/v Tốt nghiệp của sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008 

trong năm học 2009 – 2010 

1) Hình thức làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa : 

Thực hiện Quyết ñịnh số 21/2003/Qð-BGD&ðT ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo về việc quy ñịnh nội dung và hình thức thi tốt nghiệp cuối khóa, nhà trường tổ chức 
kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa dành cho sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2008 – 2010 có 
nội dung như sau : 

- Chính trị cuối khóa (Lý luận Chính trị) chiếm 2 ñơn vị học trình 
- Lý thuyết tổng hợp  6 ñơn vị học trình 
- Thực hành nghề  4 ñơn vị học trình 

ðối với sinh viên thi không ñạt bài thi tốt nghiệp cuối khóa phải ñăng ký làm lại bài thi tốt 
nghiệp cuối khóa cùng khóa sau, nội dung bài thi tốt nghiệp có thể thay ñổi tùy vào tình hình thực tế 
của Trường và của Khoa trong năm học ñó. Sinh viên trung cấp các khóa trước 2006 và 2007 không 
ñạt các bài thi tốt nghiệp, có thể ñăng ký làm lại cùng với trung cấp khóa 2008 

2) Thời gian làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa : 

TT Tuần Thời gian Nội dung thực hiện 

1 36 ÷ 41 10/05/2010 ÷ 20/06/2010 
(06 tuần) 

� Học phụ ñạo phần thi Lý thuy ết tổng hợp : 
- Tổng tiết : 30 - 60 tiết (tại lớp) + ôn tập tại nhà 
- Thời khóa biểu chi tiết (thông báo sau). 

� Học phụ ñạo thi Lý luận chính trị cuối khóa : 
- Phụ ñạo tại lớp 6 tiết, sinh viên tự học ôn tập 

theo ñề cương ôn tập. 
- Thời khóa biểu chi tiết (thông báo sau). 

� Thực hiện các nội dung thi Thực hành nghề – Sinh 
viên liên hệ Khoa ñể biết chi tiết về nội dung thực 
hiện. 

2 42 21/06/2010 ÷ 27/06/2010 
(01 tuần) 

� Tuần dự dữ 
� Sinh viên ôn tập tại nhà. 
� Thực hiện các nội dung thi Thực hành nghề – Sinh 

viên liên hệ Khoa ñể biết chi tiết về nội dung thực 
hiện. 

3 43 28/06/2010 ÷ 04/07/2010 
(01 tuần) 

� Thi tốt nghiệp cuối khóa – thi tốt nghiệp lần 1. 
� Thực hiện các nội dung thi Thực hành nghề – Sinh 

viên liên hệ Khoa ñể biết chi tiết về nội dung thực 
hiện. 



4 44 ÷ 46 05/07/2010 ÷ 25/07/2010 
(03 tuần) 

� Chấm thi.  
� Thông báo ñiểm thi lần 1. 
� Thông báo lịch thi lại.  
� Dự trữ. Sinh viên thi không ñạt ôn tập thi lại. 

5 47 26/07/2010 ÷ 01/08/2010 
(01 tuần) 

� Thi tốt nghiệp cuối khóa – Thi lần 2. 
- Lý thuyết tổng hợp.  
- Lý luận chính trị cuối khóa.  
- Thực hành nghề. 

3) Thi Lý lu ận chính trị cuối khóa : 

Thực hiện Quyết ñịnh số 21/2003/Qð-BGD&ðT ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo – kể từ khóa tốt nghiệp năm 2004 trở ñi, sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp phải 
tham dự kỳ thi cuối khóa các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng ðào tạo 
sẽ tổ chức kỳ thi Lý luận chính trị cuối khóa cho sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008 
(theo lịch tốt nghiệp như trên). 

Kết quả thi Lý luận chính trị cuối khóa là một trong những ñiều kiện tiên quyết ñể xét tốt 
nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. Các sinh viên bắt buộc phải tham dự và ñạt yêu cầu trong bài thi 
này. 

ðiểm Lý luận chính trị cuối khóa chiếm 02 ñơn vị học trình trong chương trình ñào tạo chính 
khóa. 

Nội dung thi Lý luận chính trị cuối khóa : (ñề cương chi tiết ôn tập sẽ thông báo sau). 

4) Thi Lý thuy ết tổng hợp : 

Thời gian thực hiện : Xem lịch thực hiện quá trình tốt nghiệp của sinh viên Trung cấp chuyên 
nghiệp khóa 2008. 

Nội dung phụ ñạo và thi : ðây là học phần chiếm 6 ñơn vị học trình, khối lượng phụ ñạo tùy 
theo từng ngành ñào tạo. 

� Ngành ðiện tử (ðiện tử Viễn thông) : 45 tiết 

- ðiện tử (Thầy Trần Thị Huyền Trang) 15 tiết 

- ðiện tử dân dụng (Thầy ðào Duy Liên) 15 tiết 

- Kỹ thuật số (Cô Nguyễn Thị Minh Thy) 15 tiết 

� Ngành Tin học chuyên ngành Tin học Văn phòng : 30 tiết 

- Kỹ thuật Lập trình (Cô Hà Anh Vũ) 15 tiết 

- Kỹ thuật phần cứng + Mạng (Thầy Ngô Xuân Bách) 15 tiết 

� Ngành Tin học chuyên ngành ðồ họa : 15 tiết 

- Kiến thức ñồ họa tổng hợp  (Cô Nguyễn Thị Phương Lan) 15 tiết 

� Ngành Kế toán – Tin học : 40 tiết 

- Kế toán doanh nghiệp sản xuất  (Thầy Lưu Văn Sủng) 30 tiết 

- Chứng từ – sổ sách – báo cáo kế toán  (Thầy Lưu Văn Sủng) 10 tiết  

� Ngành Nghiệp vụ Marketing : 40 tiết 

- Marketing căn bản (Thầy Huỳnh Công Dương) 20 tiết 



- Nghiệp vụ bán hàng (Cô Hồ Nhật Hưng) 20 tiết 

� Ngành Xây dựng : 60 tiết 

- Lập biện pháp và kế hoạch thi công thân nhà phố  30 tiết 

(Thầy Phạm Trường Giang) 

- Tính dự toán một công trình nhà phố   30 tiết 

(Thầy Huỳnh Văn Khanh) 

Hình thức thi : Thi viết và trắc nghiệm. Thời gian làm bài 120 phút. Lịch thi chung cho tất cả 
các ngành. Riêng ñối với ngành Xây dựng, sinh viên nộp bài trên giấy A4, ñóng tập có bìa ghi nội 
dung do Thầy hướng dẫn chỉ dẫn (gồm 1 thuyết minh và 1 bản vẽ A1). 

5) Thi thực hành nghề : 

Thời gian thực hiện : Xem lịch thực hiện quá trình tốt nghiệp của sinh viên Trung cấp chuyên 
nghiệp khóa 2008. Thời khóa biểu cụ thể xem tại Văn phòng khoa. 

Nội dung và hình thức thi : ðây là học phần chiếm 4 ñơn vị học trình, nội dung và hình thức 
thi tùy theo từng ngành. Sinh viên liên hệ Văn phòng khoa ñể biết thêm chi tiết. 

6) Một số quy ñịnh sinh viên cần biết trong thời gian làm bài thi tốt nghiệp : 

ðóng học phí học kỳ 4 năm học 2009 – 2010 ñúng theo quy ñịnh của nhà trường : Sinh viên 
phải ñóng học phí ñúng hạn mới ñược thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem thông báo tại 
Phòng Kế hoạch – Tài chính). 

Trong thời gian thực hiện các nội dung thi tốt nghiệp cuối khóa, sinh viên chịu sự quản lý của 
Trường, của Khoa và của Cán bộ giảng dạy phụ ñạo ôn thi tốt nghiệp : Sinh viên phải thực hiện ñầy 
ñủ lịch học, lịch thi, … và tuân theo nội quy, kỷ luật của nhà trường. 

7) Quản lý sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp : 

ðối với sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008, kể từ ngày 25/08/2010 Trường không 
quản lý, sinh viên sẽ chịu sự quản lý của ñịa phương nơi sinh viên cư trú. Do ñó từ ngày 25/08/2010 
trở ñi nhà trường sẽ không cấp giấy xác nhận sinh viên hiện ñang theo học.  

Sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008 sau thời gian học chính khóa tại trường ñủ bốn 
học kỳ (từ tháng 09/2008 ñến tháng 08/2010) nếu chưa ñược tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp do 
còn nợ một số môn học có thể tham gia thi trả nợ các môn chưa ñạt cùng khóa sau trong thời gian 
hai năm – ñợt xét tốt nghiệp cuối cùng dành cho sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008 là 
ñợt tháng 08/2012. Sinh viên cần lưu ý ñến vấn ñề này ñể hoàn tất khối lượng học tập của mình 
ñúng thời hạn cần thiết. 

8) Thủ tục ra trường : 

Phòng ðào tạo tổng hợp kết quả học tập theo chương trình giáo dục chuyên nghiệp của sinh 
viên Trung cấp các khóa (thuộc diện dự kiến tốt nghiệp năm 2010), trình Hội ñồng xét tốt nghiệp 
cuối khóa. Hội ñồng sẽ xem xét và quyết ñịnh danh sách tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho 
sinh viên khóa 2008 và các khóa trước 2006 và 2007. Dự kiến sau ngày 25/08/2010 sẽ công bố danh 
sách tốt nghiệp. 



Dự kiến sau ngày 25/08/2010 Phòng ðào tạo sẽ phát hồ sơ ra trường cho tất cả sinh viên 
Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2008. Thuộc cả hai diện : ðược tốt nghiệp và chưa ñược tốt nghiệp 
trong năm 2010 (xem thông báo nhận hồ sơ ra trường). 

� Hồ sơ ra trường của sinh viên bao gồm : 
- Lý l ịch học sinh – sinh viên. 

- Bảng ñiểm tổng kết bốn học kỳ. 

- Giấy chứng nhận sinh viên ñược tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (Dành cho 
sinh viên ñược tốt nghiệp trong ñợt này). 

- Hoặc Giấy chứng nhận sinh viên ñã hoàn tất chương trình giáo dục chuyên nghiệp 
(dành cho sinh viên còn nợ học phần, chưa ñược tốt nghiệp). 

Nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho sinh viên khi tìm việc làm hoặc ñăng ký học chuyển tiếp, 
trong thời gian chờ ñợi nhận hồ sơ ra trường, Phòng ðào tạo sẽ xét cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp 
tạm thời cho những sinh viên không còn nợ môn học nào và ñủ ñiều kiện tốt nghiệp. Sinh viên có 
thể nộp ñơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Phòng ðào tạo khi thỏa các ñiều kiện 
nêu trên. 

ðối với những sinh viên còn nợ nhà trường : học phí, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, sách, … 
sẽ không ñược nhận hồ sơ ra trường. Sinh viên phải thanh toán hết những khoản nợ ñối với nhà 
trường mới ñược nhận hồ sơ ra trường.  

ðối với những trường hợp sinh viên vay vốn ñể học tập và ñến thời ñiểm nhận hồ sơ ra trường 
sinh viên vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội, sinh viên phải hoàn tất các thủ tục nộp giấy cam 
kết trả nợ theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo (theo mẫu 05/TDSV). Chỉ sau khi sinh viên 
vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục ñể sinh viên ñó ra trường. 

Ngoài ra vào tháng 09/2010 Phòng ðào tạo sẽ thông báo cho sinh viên biết lịch ñăng ký học 
lại, thi lại và thời gian học lại, thi lại các môn còn nợ trong năm học 2010 – 2011. Các sinh viên 
Trung cấp chuyên nghiệp còn nợ phải quan tâm.  

Lễ trao bằng tốt nghiệp dự kiến sẽ ñược tổ chức trong Tháng 10/2010 hoặc 11/2010. Sinh viên 
chú ý theo dõi lịch ñể tham dự lễ. 
 
 HIỆU TRƯỞNG 
 (ñã ký) 
 GS. TS. ðào Văn Lượng 
 


