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TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

QUY ĐỊNH VỀ TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
1. Đối tượng áp dụng
Tất cả sinh viên Chương trình Tiên tiến đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ
Thông tin – ĐH Quốc Gia HCM.
2. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đại học chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống
Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin khi đáp ứng tất cả các yêu cầu
sau:
-

Đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định (tối thiểu 140 tín chỉ, bao gồm 134 tín chỉ bắt buộc
và ít nhất 06 tín chỉ tự chọn);

-

Đã hoàn tất học phần giáo dục thể chất;

-

Đóng đầy đủ học phí theo quy định;

-

Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc không bị kỷ luật buộc thôi học;

-

Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng;

-

Có chứng chỉ Anh văn TOEFL ITP 550, TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, hoặc TOEIC
750 trở lên.

3. Thủ tục đề nghị cấp bằng tốt nghiệp
-

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp đại học (theo mẫu);

-

Bản sao giấy khai sinh;

-

Bản sao chứng chỉ Anh văn;

-

Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí;

-

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);

-

Bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng (có công chứng);

-

3 hình thẻ 3x4 (ghi mã số sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau).
* Mỗi năm, trường tổ chức 2 đợt xét tốt nghiệp.
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