
 Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Viết bởi Bùi Thị Hồng Phúc
Thứ bảy, 30 Tháng 12 2017 14:27

  

Gửi toàn thể sinh viên,

  

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông báo về việc nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1
năm 2018, cụ thể như sau:

  

1. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

 - Sổ ngoại trú (không áp dụng cho trường hợp sinh viên lưu trú ngay tại hộ khẩu thường trú
trong quá trình theo học tại trường)

 - Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu đính kèm)

 - Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm - có xác nhận của địa phương không quá 03 tháng)

 - Giấy xác nhận kết quả đạt của kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ do Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Võ Trường Toản xác nhận. Trường hợp sinh viên có chứng
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chỉ quốc tế hoặc chứng chỉ quốc gia (do Trường Đại học Võ Trường Toản cấp) thì nộp bản sao
có chứng thực các chứng chỉ này.

 - 4 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 3 tháng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

  

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

  

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 20/01/2018 (sáng từ: 08h00-12h00, chiều từ: 13h00-17h00 các
ngày làm việc trong tuần). Không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn.

  

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

  

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản

  

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

  

Gặp chuyên viên: Lê Thị Minh Thái (cửa số 02 - bàn số 06)

  

Địa chỉ email:  ltmthai@vttu.edu.vn

  

Lưu ý:

  

1. Sinh viên có nhu cầu được miễn học phần sau ngày 08/01/2018 thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp ở
đợt 2 năm 2018 (dự kiến nhận hồ sơ từ 15/3/2018-30/3/2018).

  

2. Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng không giải quyết các trường hợp sinh viên nộp
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hồ sơ trễ hạn.

Trân trọng thông báo./.

        

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông báo về việc nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1
năm 2018, cụ thể như sau:

    

1. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

 - Sổ ngoại trú (không áp dụng cho trường hợp sinh viên lưu trú ngay tại hộ khẩu thường trú
trong quá trình theo học tại trường)

 - Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (mẫu đính kèm)

 - Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm - có xác nhận của địa phương không quá 03 tháng)

 - Giấy xác nhận kết quả đạt của kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại  ngữ do Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Võ Trường Toản xác  nhận. Trường hợp sinh viên có chứng
chỉ quốc tế hoặc chứng chỉ quốc  gia (do Trường Đại học Võ Trường Toản cấp) thì nộp bản
sao có chứng thực  các chứng chỉ này.

 - 4 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 3 tháng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

    

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

  

Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 20/01/2018 (sáng từ: 08h00-12h00, chiều từ: 13h00-17h00 các
ngày làm việc trong tuần). Không giải quyết các
trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn.

  

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

          

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản
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Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

  

Gặp chuyên viên: Lê Thị Minh Thái (cửa số 02 - bàn số 06)

  

Địa chỉ email:  ltmthai@vttu.edu.vn

        

Lưu ý:

  

1. Sinh viên có nhu cầu được  miễn học phần sau ngày 08/01/2018 thì nộp hồ sơ xét tốt nghiệp
ở đợt 2  năm 2018 (dự kiến nhận hồ sơ từ 15/3/2018-30/3/2018).

  2. Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng không giải quyết các trường hợp sinh viên nộp
hồ sơ trễ hạn.

Trân trọng thông báo./.
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