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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

SỐ:5Ắ5/KH-ĐT Bắc Giang, ngày 07 thảng 5 năm 2013

KÉ H O Ạ C H  THI TỐ T N G H IỆP  
Khoá 44 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề và khoá 45 hệ Cao (lẳng liên thông, Trung

cấp chuyên nghiệp 24 tháng

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện tiến độ đào tạo năm học 2012-2013; Nhà trường xây dựng kế hoạch thi tốt 
nghiệp cho các lớp khoá 44 Hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề và klioá 45 hệ Cao 
đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng như sau:

TT Thòi gian thực 
hiên Nội dung công việc Đon vị 

thưc hiên

16/5-20/5/2013
Thành lập Hội đồng thi TN các hệ và 
các Ban giúp việc HĐ; Hội đồng chấm 
đồ án, khoá luận TN hệ Cao đẳng

Phòng Đào tạo

HỆ CAO ĐẲNG NGHÈ
(Tổng số 29 sinh viên)

1 13/5- 24/5/2013

- Tổ chức thi lại, học lại các môn học 
chưa đạt yêu cầu

- Tổng họp kết quả học tập và rèn luyện 
của sinh viên

- Ôn thi tốt nghiệp.

- Làm đề thi tốt nghiệp.

- Sinh viên phải hoàn thành các khoản 
học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và lý 
lịch trích ngang (theo mẫu) trước ngày 
24/5/2013.

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác 
học sinh

- Khoa đào tạo

- Ban đề thi

- Khoa dào tạo + 
P. TCKT + P.ĐT

2 27/5/2013 Họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt 
nghiệp hệ Cao đẳng nghề

Hội đồng thi TN

3
30/5/2013

- 7h00' thi môn: Chính trị
- 13h00' thi môn: Lý thuyết nghề

Hồi đồng thi TN & 
các tiểu ban giúp 
việc.31/5/2013 - 7h00’ Thi môn: Thực hành nghề

4 03/6- 05/6/2013 Chấm thi tốt nghiệp Ban châm thi, Ban 
thư ký

5 06/6/2013 Tổng hợp kết quả điểm thi tốt nghiệp Ban thư ký

6 07/6/2013 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Hội đồng thi TN

1 10/6/2013 Công bô Danh sách công nhận tốt 
nghiệp Ban thư ký



HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K44 + CAO ĐẢNG LIÊN  TỈIÔ N G  K45
(Gồm 237 s v  Cao đẳng K44 và 130 s v  Cao đẳng liên thông K45)

1 03/6 - 16/6/2013

- Tổ chức thi lại, học lại các môn học 
chưa đạt yêu cầu

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn 
luyện của sinh viên

- Ôn thi tốt nghiệp.

- Làm đề thi tốt nghiệp.

- Sinh viên phải hoàn thành các khoản 
học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và 
lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước 
ngày 17/6/2013.

- p. Đào tạo

- p. CTHS

- Khoa đào tạo
- Ban đề thi

- Khoa đào tạo + 
p TCKT + p. ĐT

2 18/6/2013
Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt 
nghiệp hệ Cao đẳng K44 và hệ liên 
thông K45

Hội dồng thi TN

3 20/6-21/6/2013 Bảo vệ Đồ án, khoá luận tốt nghiệp hệ 
Cao đẳng K44

Hội đồng chấm đồ 
án, khoa luận tốt 
nghiệp

4
25/6/2013

- 07h00' thi môn: Những NLCB của 
Chủ nghĩa Mác - Lênin

- 13h00' thi môn: Cơ sở ngành

- Hội đồng thi TN 
& các tiểu ban 
giúp việc.

26/6/2013 - 07h00’ thi môn: Chuyên ngành

5

.

28/6 -12/7/2013

Chấm thi, tổng hợp kết quả thi, hợp 
Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và 
công bố Danh sách công nhận tốt 
nghiệp.

-Ban chấm thi, 
Ban thư ký, Hội 
đồng thi TN

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 24 TIIÁNG
(Tổng số 243 học sinh)

1 13/6 - 23/6/2013

- Tổ chức thi lại, học lại các môn học 
chưa đạt yêu cầu

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn 
luyện của học sinh

- Ôn thi tốt nghiệp.

- Làm đề thi tốt nghiệp.

- Học sinh phải hoàn thành các khoản 
học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và 
lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước 
ngày 22/6/2013.

- p. Đào tạo

- p. CTÍ1S

- Khoa dào tạo

- Ban đề thi

- Khoa đào lạo + 
p. TCKT + P.ĐT

2 24/6/2013
Hợp Hội dồng xét điều kiện dự thi tốt 
nghiệp hệ TCCN 24 tháng

Hội đồng thi TN



3

3
27/6/2013

+ 07h00' thi môn: Chính trị 

+ 13h00' thi môn: Lý thuyết nghề
- Hội đồng thi TN 
& các tiểu ban 
giúp việc.28/6-02/7/2013 + 07h00’ thi môn: Thực hành nghề

4 01/7-07/7/2013 Chấm thi tốt nghiệp Ban chấm thi, Ban 
thư ký

5 08/7-09/7/2013 Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp. Ban Thư ký

6 10/7/2013
Họp Hội đồng xét công nhận lốt 
nghiệp

Hội đồng thi TN

7 11/7/2013
Công bố Danh sách công nhận tốt 
nghiệp

Ban Thư ký

8 08/8/2013

- Bế giảng khóa học, phát bằng tốt 
nghiệp;

- Liên hệ với các doanh nghiệp cho 
các học sinh, sinh viên sau khi tốt 
nghiệp có cơ hội tìm việc làm.

- Phòng Đào tạo

- Phòng CTHS, 
các Khoa và TT. 
TVDH & CƯNL 
QT SEIKO

Yêu cầu học sinh, sinh viên dự thi tốt nghiệp phải hoàn thành các thủ tục sau:

1. Thanh toán các khoản nợ với Nhà trường như: học phí, lệ phí, tài liệu thư 
viện,.. ..đúng thời gian quy định.

2. Khai chính xác lý lịch trích ngang theo mẫu (trên http://www.bcit.edu.vn) nộp 
cho đ/c S.Hà phòng Đào tạo đúng thời gian quy định.

3. Riêng sinh viên K44 hệ CĐN nộp cho giáo viên chủ r liiệm 02 ảnh 4x6 (chụp 
gần nhất không quá 06 tháng) để làm bằng tốt nghiệp sau đó GVCN tập hợp nộp cho 
đ/c An Hà Phòng Đào tạo trước 16h00’ ngày 27 tháng 5 năm 2013.

4. Nộp lệ phí thi tốt nghiệp 50.000đ/01 hssv, nộp theo lớp cho cô S.Hà Phòng Đào
tạo.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp chung của nhà trường. Đe nghị các Khoa, 
Phòng, các Ban giúp việc Hội đồng thi căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, có vấn đề 
gì vướng mắc trao đổi lại với Phòng Đào tạo để cùng phối hợp.

Chủ ý: Trưởng các đơn vị đào tạo, giáo viền chủ nhiệm thông bảo tơi H S - sv đủng kế 
hoạch./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các P .HT(để b/c);
- N hư  kính gửi (để t/h);
- Tổ Website;
- Lưu V T , ĐT.

K i . HIỆU TRƯỞNG 
Ố HIỆU TRƯỞNG

én Thanh Hải

http://www.bcit.edu.vn

