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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG ĐT&QLKH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 02/2017/TB-ĐT&QLKH Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2017      

THÔNG BÁO 
Về điều kiện dự thi và công nhận tốt nghiệp 

 Kính gửi:  

  - Các Khoa; 

  - Toàn thể sinh viên Khóa 10. 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 115/2016/QĐ-HT ngày 22/11/2016 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi về việc ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp hệ Cao 

đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-CDS-ĐTQLSV ngày 23/7/2013 của của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn sinh 

viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, 

 Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 10 niên 

khóa 2014-2017 về điều kiện dự thi, điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp như sau: 

I. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp 

1. Có điểm trung bình chung học tập tính đến thời điểm thi tốt nghiệp từ 5.0 trở lên; 

2. Có tổng khối lượng các môn học bị điểm dưới 5.0 tính từ đầu khóa học nhỏ hơn 10 

đơn vị học trình; 

3. Có tham gia thực tập tốt nghiệp và làm báo cáo tốt nghiệp được giảng viên hướng dẫn 

đánh giá đạt yêu cầu; 

4. Đóng học phí theo quy định của Nhà trường; 

5. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong giai 

đoạn bị kỷ luật của Nhà trường. 

II. Điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp 

1. Đã hoàn tất số môn học trong toàn khóa học; 

2. Điểm thi tốt nghiệp môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 5.0 

trở lên (≥ 5.0); 

3. Điểm trung bình 02 môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành từ 5.0 trở lên (≥ 5.0) và không 

có môn nào dưới 5.0; 

4. Có Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng; 

5. Có Chứng chỉ Tin học từ trình độ căn bản trở lên (Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình 

độ A trở lên do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc Chứng chỉ Tin học văn phòng nội bộ 

do Trường cấp), không áp dụng đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin;  

6. Có Chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC đạt theo từng ngành như sau: 

 Công nghệ May, Công nghệ Da giày  : 350 điểm 

 Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán : 400 điểm 

 Tiếng Anh (Thương mại)  : 500 điểm 
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 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng : 350 điểm 

 Công nghệ Thông tin : 400 điểm 

7. Sinh viên ngành Tiếng Trung Quốc (Thương mại) đạt HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - 

Kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ) tương đương mức 4. 

8. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại Xuất sắc và 

Giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm vào một trong các trường hợp sau: 

 Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số đơn vị học 

trình quy định cho toàn khoá học; 

 Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Lưu: ĐT&QLKH. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

ThS. Thân Thị Thu Giang  

 


