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THÔNG BÁO  

Về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy chương trình 

Chất lượng cao năm học 2018 - 2019 

         Thực hiện nhiệm vụ xét và công nhận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 cho sinh 
viên chương trình Chất lượng cao, trình độ Đại học chính quy, Viện đào tạo chất lượng 
cao thông báo đến sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các đơn vị liên quan một số nội 
dung sau: 

1/ Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp 

     -  Là sinh viên chương trình chất lượng cao, trình độ đại học chính quy của Trường 
thỏa mãn các điều kiện xét tốt nghiệp. 

     -  Được Khoa/Viện quản lý sinh viên đề nghị xét công nhận tốt nghiệp. 

2/      Thời gian nộp hồ sơ và họp xét công nhận tốt nghiệp 

a/ Thời gian nhận hồ sơ: 

- Trước ngày họp xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất 15 ngày, sinh viên nộp hồ 
sơ về Viện đào tạo chất lượng cao. 

b/ Thời gian họp xét công nhận tốt nghiệp: 

- Đợt 1 ngày 23/10/2018. 

- Đợt 2 ngày 22/01/2019. 

- Đợt 3 ngày 23/04/2019. 

- Đợt 4 ngày 23/07/2019. 

3/    Điều kiện nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp 

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy 
định; 

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

d) nộp đầy đủ các văn bằng/chứng chỉ (bản sao có chứng thực) có liên quan theo 
quy định, cụ thể như sau: 

Giáo dục thể chất 

Có chứng chỉ giáo dục thể chất theo Quyết định 490/ĐHGTVT-ĐT ngày 
06/6/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về 



chuẩn chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 
thể chất tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

Giáo dục Quốc phòng – An ninh 

Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh 

Ngoại ngữ: 

      Yêu cầu sinh viên phải có văn bằng/chứng chỉ đến thời điểm xét tốt nghiệp. Các 
loại văn bằng/chứng chỉ được công nhận theo quyết định 63/QĐ-ĐHGTVT ngày 05 
tháng 02 năm 2018 về “Ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên 
chương trình chất lượng cao bậc đại học hệ chính quy” của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Giao thông vân tải TP.Hồ Chí Minh; cụ thể như sau: 

- Sinh viên khóa 2013 có chứng chỉ TOEIC 500 (hoặc tương đương) 

- Sinh viên khóa 2014 có chứng chỉ TOEIC 550 (hoặc tương đương) 

- Sinh viên khóa 2015 trở về sau có chứng chỉ TOEIC 600 (hoặc tương đương) 

Lưu ý: 

      Nhà trường công nhận các văn bằng/chứng chỉ Ngoại ngữ sau:  

+ Có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hoặc tương đương; 

  + Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do các đơn vị có uy tín được phép cấp và chứng 
chỉ còn hiệu lực ghi trên chứng chỉ; riêng đối với các chứng chỉ không ghi hiệu lực thì 
thời hạn được công nhận là 24 tháng tính từ ngày cấp đến ngày xét công nhận tốt 
nghiệp; 

Tin học 

      Yêu cầu sinh viên phải có bằng/chứng chỉ đến thời điểm xét tốt nghiệp, cụ thể 
phải có một trong các loại bằng/chứng chỉ sau: 

+ Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin 

+ Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại thông tư liên 
tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ký ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Lưu ý:  Không quy định thời hạn đối với các chứng chỉ Tin học không ghi thời hạn. 

e) Sinh viên có đơn đề nghị trong trường hợp xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc 
muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.  

Nơi nhận: 

- Khoa chuyên môn; 
- Website Viện ĐT CLC; 
- Lưu: Viện ĐTCLC. 
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