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THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra kết quả học tập để chuẩ n bị xét tốt nghiệp
Kính gửi:

Ban chủ nhiệm khoa
Cố vấn học tập các lớp/ngành năm cuối
Sinh viên năm cuối

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp cuối khóa đ ược chính xác và kịp thời, Phòng Đào tạo
đại học yêu cầu CVHT và sinh viên các lớp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Sinh viên tự kiểm tra các thông tin cá nhân tr ên hệ thống QLGD đã đúng chưa ?
2. Các chứng chỉ GDTC và GDQP đã đủ chưa ?
- Hiện tại trên hệ thống QLGD những sinh vi ên đã có chứng chỉ thì được thể hiện là
“Điểm đạt”. Ví dụ:
QP001 Giáo dục quốc phòng
Điểm đạt
Điểm đạt
*(BL)
TC001 Giáo dục thể chất
Điểm đạt
Điểm đạt
*(BL)
- Những sinh viên nào được cấp chứng chỉ ngoài đợt (do học lại, thi lại…) th ì tập hợp
theo lớp và nộp tại Phòng ĐTĐH để cập nhật vào hệ thống QLGD.
- Thời gian nộp: từ ngày thông báo đến hết ngày 01/06/2015.
3. Kiểm tra kết quả học tập: Mỗi sinh vi ên phải tự kiểm tra kết quả học tập theo ch ương
trình đào tạo và đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho mỗi khối kiến thức .
- Xử lý đối với các học phần học dư: Những sinh viên đã tích lũy số tín chỉ (các học
phần tự chọn) nhiều hơn quy định cho mỗi khối kiến thức, nếu có nguyện vọng không tính
điểm (điểm từ D trở lên) thì phải làm đơn xin hủy kết quả những học phần d ư đó (theo mẫu).
- Thời gian nộp đơn xin hủy kết quả những học phần học dư từ ngày 10 - 30/5/2015. Sinh
viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo đại học.
4. Một số lưu ý:
- Trường hợp sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp với lý
do sẽ học cải thiện điểm vào các học kỳ sau, sinh viên làm đơn xin chưa xét công nhận tốt
nghiệp.
- Trường hợp sinh viên đang học cải thiện điểm nhưng muốn xét tốt nghiệp cùng đợt thì
làm đơn xin xét tốt nghiệp.
- Trường hợp sinh viên đang học cải thiện điểm và chờ kết quả học cải thiện điểm th ì làm
đơn đơn xin chưa xét công nhận tốt nghiệp.
- Sinh viên làm đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo đại học. Hạn nộp đơn cuối cùng là
ngày 05/6/2015 (sinh viên nộp đơn theo lớp/ngành). Sau thời gian trên nhà trường không giải
quyết bất cứ trường hợp nào.
Sinh viên có thể tải các mẫu trên ở địa chỉ http://daotaodh.huaf.edu.vn/
Đề nghị BCN các Khoa phổ biến các nội dung trên đến từng Cố vấn học tập và sinh viên
để thực hiện đúng.
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- Ban giám hiệu;
- Lưu: VT & Phòng ĐTĐH.

P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS. TS. Huỳnh Văn Chương

