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THÔNG BÁO 

THI TỐT NGHIỆP LẦN 1 LỚP ĐHK12 ĐỢT 2 VÀ CÁC LỚP TRẢ NỢ  

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 

 

      Căn cứ vào kế hoạch học tập và thi tốt nghiệp Khóa 12 đợt 2 – Trình độ Đại học và 

các lớp trả nợ hình thức Vừa làm vừa học; 

Viện Đào tạo thường xuyên thông báo một số nội dung cụ thể sau đây: 

1. Đối tượng dự thi 

- Lần 1 đối với sinh viên lớp ĐHK12-QT2. 

- Lần 2 đối với sinh viên các lớp ĐHK12-QT1. 

- Sinh viên các khóa trước đăng ký trả nợ thi tốt nghiệp. 

2. Ngày thi tốt nghiệp: Chủ nhật, ngày 06 tháng 3 năm 2022 

- Buổi sáng: Thi môn Tổng hợp ngành. Sinh viên có mặt tại địa điểm thi lúc 07h15. 

- Buổi chiều: Thi môn Lý luận chính trị. Sinh viên có mặt tại địa điểm thi lúc 13h15. 

3. Địa điểm thi:  Cơ sở 2C Phổ Quang (Phường 2, Quận Tân Bình) 

4. Điều kiện sinh viên được dự thi tốt nghiệp 

- Sinh viên không còn nợ môn học. 

- Nộp đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định của Nhà trường. 

- Hoàn thành 100% học phí của cả khóa học. 

- Sinh viên xem danh sách dự thi tại website:ice.ufm.edu.vn. 

Sinh viên thiếu một trong các điều kiện trên đều không được dự thi tốt nghiệp 

5. Một số quy định đối với sinh viên dự thi 

- Sinh viên phải tuân thủ đúng các quy định 5K về phòng chống dịch bệnh. 

- Sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân 

hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh. 

- Sinh viên phải có trang phục chỉnh tề, lịch sự khi đi dự thi. 

- Không mang điện thoại di động vào khu vực thi. 

- Sinh viên được tham khảo tài liệu giấy khi làm bài (không sử dụng laptop, máy tính 

bảng, điện thoại, các phương tiện thu phát tín hiệu và kỹ thuật số khác….). 

Đề nghị tất cả sinh viên dự thi thực hiện nghiêm túc các nội dung trên ./. 
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 Phan Thanh Giản 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ĐTTX. 


