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KẾ HOẠCH
THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 38
NĂM HỌC 2018 – 2019
A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Quy chế tổ chức vàhoạt động của Trường CĐSP Đà Lạt ban hành kèm theo Quyết
định số 269/QĐ-CĐSP-TC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng s
ư phạm Đà Lạt;
- Quy chế đào tạo Đại học vàCao đẳng hệ chí
nh quy, ban hành kèm theo Quyết
định số 25/2006/QĐ-BGD ĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Biên chế năm học số 137/BC-CĐSP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trư
ờng CĐSP Đà Lạt;

B. TỔ CHỨC KỲ THI
1. Đối tượng dự thi :
SV khóa 38 hệ chính quy đủ điều kiện dự thi, đã thi hỏng ở các lần thi tốt nghiệp
trước.
Ghi chú : Đối với SV khóa 38, đây là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng. Từ 22/6/2019 là
hết 3 năm tính từ ngày kết thúc khóa học, SV sẽ không còn cơ hội trả nợ các học phần
còn thiếu vàkhông được dự thi tốt nghiệp.
2. Phòng KT-ĐBCL:
Chịu trách nhiệm ra thông báo hướng dẫn các sinh viên làm thủ tục thi lại, xây
dựng kế hoạch thi tốt nghiệp.
3. Các Khoa chuyên môn:
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp hệ chí
nh quy khóa 38 của nhà trường vàchủ
động hoàn thành hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các sinh viên K38 thuộc Khoa
mình quản lý.
4. Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cấp trường:
Thời gian: ngày 09/5/2019.
Các Khoa hoàn thành hồ sơ xét điều kiện dự thi trước ngày 08/5/2019.
5. Thời gian thi: tuần lễ từ 13/5 đến 18/5/2019.
Thời gian cụ thể của từng môn thi sẽ được thông báo sau khi hội đồng xét tốt
nghiệp thông qua danh sách SV đủ điều kiện dự thi.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 38 hệ chí
nh quy năm học 2018 - 2019.
Trong quátrình thực hiện, nếu có gìvướng mắc, xin liên hệ phòng KT- ĐBCL để trì
nh
Ban Giám hiệu giải quyết.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Phòng, Khoa chuyên môn (để thực hiện)
- Lưu VP, KT-ĐBCL
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