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THÔNG BAO
V k hoch xét tt nghip dçt tháng 12 nãm 2020
Can cir Thông báo s 1 05/QLDT ngày 06 tháng 5 nãm 2020 ye Kê hoch to chc
xet tt nghip dot b sung và diu chinh K hoach xét t& nghip dçt 2, dqt 3 nãm h9c
20 19-2020 Va Quyt djnh s 972/QD-DHM ngày 08 thang 06 näm 2020 v Ké hoach dào
tao dai h9c chInh quy nãm h9c 2020-202 1 cüa Hiu tri.r0ng Tnrô'ng Di h9c Ma Thành
ph H ChI Minh, phOng Quân 1 dáo tao thông báo k hoach xét tt nghip dçt tháng 12
nan-i 2020 (có diu chinh so vói thông báo và k hoach näm hçc) nhtr sau:
Ngay xét t& nghip (dr kin): Thu Ba, ngày 15/12/2020.
Danh sách sinh viên dü diu kin xét tt nghip s diiçxc cp nht lien tc tai
website cüa Phong Quan 1 dao tao, mic Thông báo cho sinh viên hoäc mvc Van bang
t& nghip tir ngày 18/11/2020. (http://www.ou.edu.vnlqjdt/Pages/thong-bao-sinhvien. aspx, http://v I .ou.edu.vn/q tdtlPages/thong-bao-sinh-vien.aspx).
-

Sinh viên lien he Phông Quàn I dào tao (Tang trot — B phn tip sinh vien)

tà' ngày 19/11/2020 dn ht ngãy 03/12/2020 d giái quyt các tnr&ng hçp sau:
+

Sinh viên b sung h so t& nghip con thiu (dà thông báo trên website) và

diu chinh các thông tin sai sot lien quan. Sau ngày 03/12/2020, các sai sot ye thông tin
trên van b&ng së thrc nhã trn0ng ra quyt djnh chinh sra ni dung (khong in li b&ng
mOi).
Lwu j: Trung hqp h so sinh viên cOn thiu bàn sao b&ng tt nghip THPT (dOi
vâi sinh viên Dai hQc), bàn sao b&ng tt nghip Dai h9c (di vài sinh viên dai hoc bang
thi:r hai), bàn sao b&ng tt nghip Cao ding (di vài sinh viên Lien thông tr CD len DH):
Nu sinh vién không b sung trixOc ngày 03/12/2020, nhà tnrng sê loai ten ra khói danh
sách xét t& nghip trong dqt nay.

-

Sinh viên lien h qua dja chi email Phông Quàn l dâo tao

quanlydaotaoou.edu.vn (sfr dçing email sinh viên drç'c TrLrông cap) tr ngãy
19/11/2020 dn ht ngày 03/12/2020 d giâi quyt các trung hqp:
+

Sinh viên dã dU diu kin t& nghip nhtrng không có ten trong danh sách. Sinh

vién np dcm d ngh4 xét t6t nghip b sung trrc tuyn trên website H th6ng thông tin
sinh viên http://sis.ou.edu.vn/dvol/dkxettn. Kt qua sê duqc phãn hi trén website H
th6ng thông tin sinh viên http://sis.ou.edu.vn (Xemphân Izwó7lg dan ((ii website).
+

Sinh viên diu chinh dim trung bIrth và xEp loai tot nghip do h9c nhüng mon

tucing dtrang, thay th vã cal thin dim khác ma mon hçc.
+ Sinh viên d nghj hoãn xét t6t nghiép d h9c cãi thin dim, hüy dim cãi
thin d xét t& nghip.
-

Sinh viên xin cAp giAy chüng nhn t& nghip tam then dr kiên tir ngày

16/12/2020 tai Phông Quàn 1 dào tao (Tng trét — B phn tip sinh viên) hoãc dãng k
trrc tuyn trên website H thng thông tin sinh viên http://sis.ou.edu.vn/dvol/capcntntt.
Trân trQng./.
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