TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT
PHÒNG KT-ĐBCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 60 / CĐSP-KTĐBCL

Đà Lạt, ngày 9 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA 38
Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp số 61/CĐSP-KTĐBCL ngày 09/04/2019 do
Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt phê duyệt, phòng KT-ĐBCL hướng dẫn
SV khóa 38 hệ chính quy về các điều kiện và thủ tục thi tốt nghiệp cuối khóa như sau:
1. Đối tượng dự thi :
SV các 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 và không được dự thi tốt nghiệp.
2. Thời gian thi :
Tuần lễ từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019.
Thời gian cụ thể của từng môn thi sẽ được công bố vào ngày 10/5/2019, sau khi
Hội đồng xét điều kiện dự thi nhà trường phêduyệt danh sách thí sinh dự thi và môn thi.
3. Thời gian nộp đơn dự thi:
SV các khóa 38 hệ chính quy đủ điều kiện dự thi, đã thi hỏng ở các lần thi tốt
nghiệp trước nộp đơn tại phòng Khảo thí –Đảm bảo chất lượng của nhà trường, hạn cuối
ngày 06/5/2019 (có mẫu đơn đính kèm).
Các SV đóng phí dự thi theo quy định tại phòng Hành Chính Tổng hợp.
Nếu có vấn đề thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí –
Đảm Bảo Chất Lượng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt hoặc qua số điện thoại của
Phòng: 02633.820637 (Gặp cô Thảo Chi).
TL HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TP KT-ĐBCL
(Đã ký)
Đặng Thị Minh Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Kính gởi : Hội đồng thi Tốt nghiệp Trường CĐSP Đà Lạt,
Họ và tên : _______________________________ MSSV: __________
Ngày, tháng, năm, sinh :_____________ĐT Liên lạc:_______________
Là sinh viên lớp :_____________________ Ngành :________________
Khoa : ___________________ Khóa : __________________________
của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt.
Nay tôi làm đơn này xin được dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 15/5/2019.
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Tôi xin hứa chấp hành đúng các quy định của trường.
Đà lạt, ngày…… tháng……năm 2019
SINH VIÊN VIẾT ĐƠN

