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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp
Kính gửi:
- Các Khoa/Trung tâm;
- Toàn thể sinh viên Khóa 14.
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HT ngày 05/01/2019 về việc ban hành chuẩn đầu ra
đối với sinh viên tốt nghiệp, áp dụng đối với sinh viên tốt nghiệp kể từ khóa 14 (niên
khóa 2018-2021), Phòng QLĐT&KT thông báo đến các Khoa/Trung tâm và toàn thể
sinh viên Khóa 14 về điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp như sau:
Người học được xét và công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
- Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định trong Chương trình đào tạo các ngành;
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 10 đạt từ
5,0 điểm trở lên;
- Có Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng;
- Có chứng chỉ MOS Word và Excel do Microsoft cấp thông qua đại diện IIG
Việt Nam hoặc Chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản do Nhà trường cấp;
Không áp dụng đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin;
- Có Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh: Tương đương chứng chỉ B1 đối với các
khối ngành không chuyên ngữ và chứng chỉ B2 đối với khối ngành chuyên ngữ
theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) do Nhà trường cấp hoặc do các đơn vị
được ủy quyền của Hội đồng Anh cấp.
- Sinh viên ngành Tiếng Trung Quốc: có chứng chỉ tương đương HSK quốc tế
cấp độ 4 hoặc chứng chỉ tương đương do Nhà trường cấp.
- Đối với ngành Phiên dịch Tiếng Nhật kinh tế, thương mại: có chứng chỉ
tương đương năng lực Nhật ngữ cấp 3 ( N3) quốc tế hoặc do Nhà trường cấp.
- Có chứng chỉ kỹ năng mềm theo quy định của Nhà trường;
- Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị
truy cứu trách nhiệm hình sự;
Nơi nhận:
- Như trên;
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