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THÔNG BÁO
V.v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ Liên thông ngành Ngữ văn Anh khóa 2012
Đợt 2 năm 2015
________________________

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Liên thông khóa 2012 ngành
Ngữ văn Anh về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau:
I. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp: gồm có
- Đơn đăng ký xét tốt nghiệp: 01 bản – theo mẫu đính kèm.
- Bản photo chứng chỉ Tin học đại cương hoặc bảng điểm hệ cao đẳng có tích lũy
môn Tin học (03 tín chỉ - 45 tiết) theo quy định cùa trường:
* Đối với chứng chỉ Tin học: 02 bản photo (không cần công chứng)
* Đối với bảng điểm cao đẳng: 01 bản (có công chứng)
- Bản photo chứng chỉ Ngoại ngữ 2 trình độ B hoặc bản sao bằng tốt nghiệp Đại
học (đối với SV tốt nghiệp ngành Song ngữ Nga – Anh trường ĐHSP, ĐHKHXH&NV
TPHCM) theo quy định của trường
* Đối với chứng chỉ Ngoại ngữ: 02 bản photo (không cần công chứng)
* Đối với bằng Tốt nghiệp Đại học: 01 bản (có công chứng)
Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học có giá trị trong thời gian sinh viên học tại trường.
II. Thời gian nộp hồ sơ: ngày 04/06/2015 (thứ 5) tại Phòng Đào tạo – B001
Sáng từ 9g00 - 11g00 , Chiều 14g00 - 16g00 (gặp cô Chi)
III. Lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp: 500.000 đồng/SV
Nơi nhận:
- Lưu: HC-TH, ĐT
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