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QUYET DINH
Ve vic ban hành quy trInh xét cong nhn tht nghip cho sinh viên hd chinh quy tai
truông Dai hçc Ngoi ng - DHDN.
HIU TRIYONG TRUYNG BA! HQC NGOiJ NGCr
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Can ci'r Nghj djnh S6 32/CP ngày 04.4.1994 cUa ChInh phü v vic thành lp Dai hoc
Da' Nng và các tnrng thành vién;
CAn cir Quyt djnh s6 1455/GD-DT ngày 21.6.1996 cüa B0 truâng BO Giáo dc va
Dào tao ve^ ban hành quy ch8 t6 chirc hoat dng cUa Dai hoc Ba N.ng;
CAn cir Quyt djnh s6 709/QD - TI'g ngày 26.8.2002 cUa Thu tuâng ChInh phü ye
vic thãnh lp Trtthng Dai hoc Ngo.i NgCr trijc thuc Dai h9c Ba Nng;
CAn cir Quyt dinh s6 43/2007/QD-BGDDT ngày 15.8.2007 cia B0 truâng B Giáo
dic va Dao tao v8 viêc ban hành "Quy ch6 dào tao dai h9c và cao ding h8 chinh quy theo h
thong tin chi", Thông tu 57/201 2/Tr-BGDDT ngày 27.12.2012 ve vic "sea dôi, bô sung
mOt s6 diu cüa Quy ch" cüa BO triiâng B 9^ Giáo dic và Dào tao;
CAn cir cong van s6 1834/DHDN-DT ngày 18.4.2013 cüa Giám d6c Dai h9c Ba
Nang ve^ vic b6 sung và th6ng nMt mOt s6 quy djnh tai Thông tu s6 57/2012/TT-BGDDT;
CAn ccr Quyt djnh s6 275/QD-DHNN-DT ngày 11.7.2014 cUa Hiéu truâng Truông
Dai hoc Ngoi ngU - DHDN ve^ vic ban hành "Quy djnh dào tao dai hoc h8 chInh quy theo
he th6ng tin chi";
CAn cü Quyt djnh s6 1071/QD-D1{NN ngày 30.12.2015 cUa Hiu truâng Trtthng
Di hoc Ngoi ngU- DHDN v8' vic sra d6i, b6 sung mOt s6 diu cüa Quy djnh ban hành
kern theo Quyt djnh s6 275/QD-D1[NN-DT ngày 11.7.2014 cüa Hiu tri.râng Trixng Dai
hoc Ngoi no - DHDN ve^ vic ban hAnh Quy djnh dào tao dai h96 he^ chinh quy theo h
th6ng tin chi;
Xét & nghj cüa bà Trixâng phong Dào tao,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay quy trInh xét cong nhn tot nghip cho
sinh viên he^ chinh quy tai tnthng Dai hoc Ngoi ngtt - DHDN.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc ke tir ngày k ban hành.
Dieu 3. Các ông, bà Truông phông Dào tao, Tru&ig phông COng tác sinh vién,
Truâng phàng Thanh tra - Pháp ch, Truâng phông KT&DBCLGD, Tru&ng phông T6
chrc-Hành chInh, Tru&ng phông Ke^ hoach-Tài chinh, Truâng các Khoa, thU truâng các don
vi hQu quan cAn cr Quyt djnh thi hành./.
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QUY TR!NH XET CONG NHN TOT NGHIP
(Ban hành kern theo Quyt djnh s.4P42/QD-DHNN ngày Id tháng iZ nm ZQi)
I. MIJC D!CH:
Quy trInh nay dirqc th%rc hin nh&m huOng dn sinh viên và các don vi lien quan
kim tra các dik kin vã thu tc lam &m xét tht nghip.
II. PHAM VI AP DUNG:
Ap diing cho sinh viên dai hçc he^ chInh quy theo he^ thng tin chi.

Iii. TAI LIEU VIN DAN:
- Quy che^ Dào tao dai hc và cao d&ng h6 chinh qui theo hQc che^ tin chi ban hành
kern theo Quyêt djnh so 43/2007/QD-BGDDT ngày 15 thang 8 näm 2007 cüa BO tru&ng
Bô GD&DT;
- Thông tu s6 57 /2012/TT-BGDDT ngày 27 tháng 12 näm 2012 cUa Bô Giáo dc
và Dào tao ye vic sira di, bô sung mOt so diêu cüa Quy the dào to dai hoc và cao dàng
he^ chIth quy theo h thong tin chi ban hành kern theo Quyêt djnh so 43/20071QDBGDDT ngày 15 thang 8 näm 2007 cüa BO GD&DT;
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- Quy djnh dào tao dai hoc he^ chInh quy theo h thng tin chi ban hành kern theo
Quyêt djnh so 275/DHNN-DT ngày 11 thang 7 nAm 2014 cüa Hiu tnthng Tnring DH
Ngoingü.

IV. NQj DUNG:
TT

Donv/ngtrtri
chin trách nhim

-

Nôi dung thic hin

Biêu mu/hô so

Lam Quyt dnh thành lp Hi dng
xét cong nhn t& nghip

QD thành Ip Hi
dông xét cong nhn
tot nghip
Dorn xin xét t6t
nghip

Phàng Dào tao

Nhn don xin xét t& nghip cUa các
sinh viên dä dü diu kin tot nghip
sam hoc muon so vâi thxi gian thiêt
k8 cüa khoá hoc. (sinh viên nOp don
phãi con trong thai han t& nghip)
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Sinhviên

Sinh viên có du'diu kién xét t&
nghip nhung không mun xét t&
nghip trong hoc k' dO, np don hoän
xét tot nghip ve^ PhOng Dão tao.

Dan xin hon xét
tot nghip

4

Các khoa

Chuyn bang dim các hoc phn
chuyên rnon, dirn 1un vtn cho

1

2

Phông T chic
Hành chInh

Bang dim các hoc

Phong Dao tao trong Ong 2 tun sau
khi thi và bão w^ 1un VAfl.

phn chuyên rnôn,

Biên bàn ki&n tra
M sci sinh vién
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Phông CTSV

Chuyn biên bàn kim tra hO^ ser sinh
viên cho Phong Dáo tao

6

Phông K hoach
Tài chInh

Thong ké s6 hrcing sinh viên
nç
phi và thông báo lai cho sinh viên
phãi np day dü h9c phi.

7

8

9

10

To thu viën

Th6ng kê so^ luçxng sinh viên chua
hoàn trâ sách Iai cho thu vin trumg
và thông báo la cho sinh vién phâi
np day dfi hQc phi.

Phông Dào tao

Cp nht diu kin xét cong nh.n t6t
nghip: chCrng chi GDTC, GDQP,
chuân d&u ra ngoi ngfr chuyên mon
và ngoi ngU hai. Dua thông tin d
Op nht len website cüa Truàng d
sinh viën kim tra và Co phãn hi
truâc th?ri gian xét 4 tun.

PhOng Dào tao,
các khoa

Doi chiu dim, tin hânh cãc thu tuc - Bang dim tIch 1u5
lien quan dn cOng vic xët t& nghip - Biên bàn dM chiu
diem

PhOng Dao tao

Xir 1 dui Jiu và in bang dim tIch 1u
08 h9c k' cüa sinh viên các kp cO
xp hang hoc tap.
In danh sách sinh viên xét t6t nghip,
chuyn các Khoa kim tra.
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12

13

dim luàn van

PhOng Dào tao,
các khoa

- Danh sách sinh
viën xét tot nghip

Thông báo cho các SV On nu dim
các hc phn, các chüng chi (GDQP,
GDTC), chua dt chu.n du ra nAng
1rc ngoai ngt chuyên mon và ngoai
ngit 2. (Trong vOng 3 ngày ke tr khi
hoàn tAt khâu xr 1 a buâc 10)

HOi ding xét và cong nhn t6t nghip
Hi dông xét cong
can cir vào kt qua h9c t4^p cüa sinh
nhn tot nghip
vien.
PhOng Dào tao

-Bang diem tIch
IuY

Biên bàn xét cong
nh.n t& nghip

TrInh Hiu trithng k quyt djnh cOng Quyt dinh và danh
sách sinh A&thrc
nhn t& nghip;
cong nbn t6t -

Cong b6 danh sáQh cong nhn t6t
nghip chInh thrc.

nghip

(trong vông 7 ngày sau khi xét cong
nhn t6t nghip)
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PhOng

tao

Cp bang dirn toân khoá cho ffrng
SV dA dü diu kin t6t nghip.
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Phông Dâo tao

Len k hoach in và phát bang t6t
nghip cho sinh viên (01 tháng kê tir
ngày CO Quyt dnh)

Bang di&T1 toân
khoa

V. BIEU MAU AP DUNG:
TT

Ten biu mu

1.

Bang dirn tIch Iuj'

2.

Bang dim toàn khoá

3.

Biên bàn xét cong nhn t6t nghip

4.

5.

Quy& djnh cong nhn t6t nghip

Danh sách sinh viên &rçic cong
nh.n tt nghip

Thôi gian luu

Nol hru

Lâu dài

PhOng Dào tao
Sinh viên

Lâu dài

Phông Dào tao

Lâu dài

Phông Dào tao, Phông
To chtrc Hành chInh,
PhOng Cong tac sinh
viên, Dai h9c DA Nng

Lau dài

PhOng Dào tao, Phông
T6 chc Hãnh chinh,
PhOng Cong tAc sinh
viên, Dai h9c f)à N&ng

-

-
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