
HỎI – GIẢI ĐÁP CHO SINH VIÊN TRONG TUẦN SINH HOẠT  

CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA – KHÓA TUYỂN SINH 2018 

 

1. Học phần Thực tế chuyên môn năm 2019-2020 đã có điểm nhưng hệ thống chưa 

có điểm.  

Trả lời: Học phần đã có điểm trên hệ thống. Sinh viên kiểm tra lại và nếu còn 

vướng mắc, liên hệ trực tiếp Phòng KT & ĐBCLGD để được xử lí.  

2. Kỳ thi công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ 

chức đã có kết quả nhưng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ chưa được cập nhật trên hệ thống 

cho sinh viên. Vì sao?  

Trả lời: Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả vào hệ thống quản lý đào tạo. Sinh 

viên kiểm tra lại, nếu có vấn đề thì phản ảnh trực tiếp thầy Huỳnh Minh Tuyền để được 

kiểm tra và xử lí.  

3. Kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Nhà trường có Kế hoạch tổ chức vào 

ngày 29/5/2022. Vậy, kết quả này sinh viên có được bổ sung không?  

Trả lời: Trung tâm Tin học sẽ có Quyết định công nhận kết quả trước ngày 

06/6/2022 và Nhà trường đồng ý cho cập nhật đạt Chuẩn đầu ra Tin học đối với những 

sinh viên đạt để được công nhận tốt nghiệp trong đợt Xét tốt nghiệp ngày 30/5/2022 – 

05/6/2022.   

4. Sinh viên đã dự thi Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học ngoài Trường nhưng chưa 

được cấp chứng chỉ thì Nhà trường có thẩm định Giấy chứng nhận tạm thời để sinh viên 

được Xét tốt nghiệp trong đợt ngày 30/5/2022 – 05/6/2022 hay không? 

Trả lời: Nhà trường đồng ý cho sinh viên nộp Giấy chứng nhận tạm thời về Phòng 

Đào tạo thẩm định để công nhận sinh viên đạt/không đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ/Tin 

học theo Quy định hiện hành. Tuy nhiên, sinh viên khi có Chứng chỉ thì phải nộp bản 

sao công chứng lại Phòng Đào tạo để được nhận Bằng tốt nghiệp chính thức./. 

 


