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TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

Địa chỉ: Số 01, đường 06A, 
        KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa,  
        Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Ðiện thoại : (84) - (61) 3994.011/3994.012  
Fax : (84) - (61) 3994.010 
Website : www.sonadezi.edu.vn 

     PHÒNG ĐT&QLSV 
Số :     /TB-CDS-ĐT&QLSV 

Biên Hòa,  ngày 22  tháng 04  năm 2011. 

THÔNG BÁO 
Về việc điều kiện dự thi và công nhận tốt nghiệp 

 Kính gửi:  
  - Các Khoa; 
  - Toàn thể SV Khóa 4. 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-CDS ngày 19/06/2008 của Hiệu trưởng về việc ban 
hành Quy chế thi tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp hệ chính quy; 

 Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên thông báo đến toàn thể Sinh viên Khóa 4 
niên khóa 2008-2011 về điều kiện dự thi, điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp 
như sau: 

I. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp 

1. Có điểm trung bình chung học tập tính đến thời điểm thi tốt nghiệp từ 5,0 trở lên; 

2. Có khối lượng các môn học bị điểm dưới 5,0 tính từ đầu khóa học không quá 
10 đơn vị học trình; 

3. Có tham gia thực tập tốt nghiệp và làm báo cáo tốt nghiệp được giảng viên 
hướng dẫn và chấm thi đánh giá đạt yêu cầu; 

4. Đóng học phí theo quy định của nhà trường; 

5. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang 
trong giai đoạn bị kỷ luật của nhà trường. 

II. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

1. Có Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng; 

2. Đã hoàn tất số môn học trong toàn khóa học; 

3. Điểm thi tốt nghiệp môn Kinh tế Chính trị từ 5,0 trở lên (≥5,0); 

4. Điểm trung bình 02 môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành từ 5,0 trở lên (≥5,0) và 
không có môn nào dưới 5,0; 

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ (TOEIC) theo từng chuyên ngành như sau: 

+ Ngành May-Giày, Xây dựng  : 350 điểm 

+ Ngành Quản trị, Tài chính, Kế toán : 400 điểm 

+ Ngành Anh văn Thương mại  : 500 điểm 
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Mức điểm trên không áp dụng cho học sinh Trung cấp, sinh viên ngành Hoa 

văn Thương mại và những sinh viên học Pháp văn. 

6. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc 
và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm vào một trong các trường hợp sau: 

+ Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số 
đơn vị học trình quy định cho toàn khoá học; 

+ Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. 

Ghi chú: 

1. Chi tiết môn thi tốt nghiệp và hệ số môn để tính điểm thi tốt nghiệp xem thông 
báo số 07/TB-CDS-ĐT&QLSV ngày 22/04/2011. 

2. Sinh viên thi rớt lần 2 các môn thi tốt nghiệp phải thi lại với khóa sau, cụ thể: 

+ Nếu rớt môn Kinh tế Chính trị chỉ thi lại môn Kinh tế Chính trị 

+ Nếu rớt 1 trong 2 môn Cơ sở ngành hoặc Chuyên ngành phải thi lại cả 02 môn. 

 

Nơi nhận: 
    - Như trên; 
    - BGH (để chỉ đạo); 
    - Lưu: ĐT&QLSV. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 

ThS. Nguyễn Đình Thái 


