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THÔNG BÁO  
V/v Thời gian đào tạo và việc nhận hồ sơ xét tốt nghiệp 

 khóa 8 ( 2013), khóa 9 (khóa 2014) đợt 1  
                                                                  ______________ 

Phòng  ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học khóa 8 đợt 1(năm 2013)  

và khóa 9 đợt 1 (năm 2014) về thời gian hết hạn đào tạo: T8/2017 và việc nhận hồ sơ 

xét tốt nghiệp bổ sung như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp gồm: 

- Đơn đăng ký thông tin cấp bằng thạc sĩ (theo mẫu) 

- Chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra 

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học có công chứng. 

- Bản sao giấy chứng nhận Bổ túc kiến thức có công chứng nếu học viên  

tốt nghiệp Đại học ngành gần.  

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu). Đối với 

những học viên đã bảo vệ luận văn thì không nộp lại Lý lịch khoa học. 

2. Những học viên đã hoàn tất các môn học nhưng thiếu chứng chỉ tiếng Anh 

phải có đơn giải trình và có minh chứng với lý do hợp lý trình Hội đồng nhà 

trường xem xét xin gia hạn thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh. 

Thời hạn nộp đơn, đính kèm các minh chứng:  17/07/2017 (thứ hai). 

3. Thời gian nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:  hạn chót ngày 31/08/2017 (thứ năm).  

Sau thời hạn trên Trường sẽ không tiếp nhận đơn bất kỳ trường hợp nào.  

Các trường hợp hết thời gian đào tạo sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp 

theo quy định.  

 Địa điểm nộp: +Thủ Đức: Phòng ĐTSĐH-KHCN, P. A106, Trường Đại học 

 Công nghệ Thông tin.  Khu phố 6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. 

      +TPHCM: Số 291 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TPHCM.  
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