DII HOC THAI NGUYEN
TRUNG DiM HQC
K' THUIT CONG NGHIP
S: 'rFB-DHKTCN

CQNG HOA xA HQI CHU NGH1A VIT NAM
Dc Ip - Ty do - Hanh phüc
TháiNguyên, ngày Otháng 01 nãm 2018

THÔNG BAO
V/v xét t6t nghip dcl 1 näm 2018 d6i vói sinh viên chInh quy
Thrc hin ke^ hoach dào tao näm h9c 2017-2018, Nha tru1ng 0 chirc xét t6t nghip
dqt 1 näm 2018 cho sinh viên dai hçc chInh quy và lien thông chInh quy. De^ vic xét t&
nghip dt hiu qua t6t, Nhà tru?cng thông báo den các phông và trung tam chrc nAng, ban
chü nhim các khoa chuyên môn, bq^ mon tIVc thuc (gui tilt là các khoa), giáo vien thu
nhim vi sinh viên các nOi dung sau:
1. Doi vôi sinh viên
- Sinh viên dà hoàn thành chucing trInh dào tao, dt chun Ting Anh (Toefi) den
phang Ke^ hoach - Tài chInh (thng 1 nhà Thu vin cU) de^ kim tra và hoàn thành h9c phi,
các khoãn phi khác;
- Np dan xét t6t nghip theo mu (xem tai website http://daotao.tnut.edu.vn), chüng
chi Giáo dic Qu6c phông - An ninh (phOto cOng chcmg), giy xác nhn dan sir (nu sinh
vien vd sinh hoat tai dja phucmg) tai van phOng các khoa chuyên mOn tü ngày 10/01/2018
dn heft ngày 19/01/2018;
- Np chrng chi Toefi tai Trung tam Ho tác Dào tao Quc th (Showroom tuyk sinh)
dn h& ngày 19/01/2018 (trr sinh viên lien thông chinh quy, sinh viên Cu tuyn, sinh viên
K48 trâ ve tniâc d6i vâi các khM nganh Ky thut, sinh viên K49 trâ ve^ truàc d6i vâi kh6i
ngành Kinh te và cãc ngành cong ngh);
- Sinh viên có trách nhim hoàn thành bàn khào sat truàc khi xét t6t nghip tai dung
link: http://khaosat.tnut.edu.vn! (nlu khong hoàn thành së khong dztqc xét tat nghip).
- Theo d6i thông tin xét t& nghiep trên website http://daotao.tnut.edu.vn hoc
http://dkmh.tnut.edu.vn tr ngày 19/01/2018 dé bi& và hoàn thành các thU tzc (nu có).
2. Don vi ph6i hçrp thyc hin

2.1. Khoa chuyên mon
- Hoàn thành vic chm, cong b6 dim hoc k' I nAm hc 2017-2018 trên website, np
dim cho Nhà trithng dn ht ngày 19/01/2018 de;' dam báo dUng theo ke hoach xét và cap
bang t6t nghip;
- Htràng dn sinh viên lam dun, tip nhn dan vi các giy t& kern theo;
- Lp Win tong hop dim rèn luyn cho sinh viên có dan xin xét tót nghip cUa khoa
theo tung hoc k' và dim rèn luyn toàn khóa, cung cap cho phông CT HSSV;
- Lp danh sách sinh viên cO dan xét t6t nghip, ehuyn cho các phông, trung tam
chcrc nang (Phông CT HSSV, PhOng Thanh tra - Pháp ch, Phông Dào tao, Phông KH-TC,

Trung tam CNTT&TV, Trung tam Hqp tác Dào tao Quóc t, Trung tam djch vu tong hop)
truàc ngày 24/01/2018 (mu do phông dao too cung cp - D/c Trn Phirong Thâo, email:
thaodaotao@tnut.edu.vn, din thoai: 0962.212.668).

2.2. Plièng CTHSSVvàphàng Thanh Ira - Phdp chi
- PhM hcip kim tra, dM chiu các thong tin sinh viên trong don vài ho^ so g6c, thông
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lien tic vi chuyn cho phong Dào too de^ thong báo trên website;
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diem ren luyçn va ho so da chuan hoa ye
- Chuyen danh sach sinh vien du dieu kiçn ye
thông tin cá nhân cho phông Dào too trtràc ngày 27/01/2018.

2.3. Trung Slim Hp Sac dào 4so Quóc Se
Kim tra chüng chi Toefi, lp danh sách sinh viên dot chun Ting Anh và chuyn cho
phông Dào too tru6c ngày 27/01/2018.
2.4. Phèng Ki ho sch - Ta! chfnh
Kim tra h9c phi và cac khoán kinh phi khác, 10 danh sách tinh hInh nçi/ hoàn thành
hQc phi cu* a sinh viên và chuyn cho phông Dào too vào 17h00 ngày 29/01/2018.
2.5. Phàng CNTT& TV và Trung Slim dc/i vu icing hp
Kim tra tinh hinh muçin trã sách, k tüc xá; lp danh sách tinh hInh nq/ hoàn thành
cUa sinh viên và chuyn cho phông Dào too triràc ngày 27/01/2018.

2.6. PhàngDào Sio
- Xét diu kin t6t nghip (v dim) theo Quy ch hin hanh;
- Cp nht thông tin cüa sinh vién có don xét t& nghip trén website djnh k tr ngày
19/01/2018;
- Tng hcrp danh sách sinh viên dü diu kiin t& nghip trinh Hi dng xét t& nghip
nhà trirrng truc ngày 02/02/2018.
Nhã trrng thông báo de^ các don vi, cá nhân lien quan, sinh viên toãn trumg bit d
cüng phi hçp thi,rc hin.
Trân tr9ng cam an J.
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