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THÔNG BÁO 

Về nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chương trình đại trà 
 
Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học ban hành ngày 01/10/2021, phòng 

Đào tạo thông báo sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nộp hồ sơ xét công 
nhận tốt nghiệp đại học chương trình đại trà bao gồm: 

1) Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh: được Trường công nhận đủ điều 
kiện cấp hoặc đã có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh cùng trình độ; 

2) Chứng chỉ Giáo dục thể chất: được Trường công nhận đủ điều kiện; 
3) Chứng chỉ Tin học: có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc 

hoàn thành chương trình học Công nghệ thông tin tại Trường; 
4) Chứng chỉ Ngoại ngữ: Có một trong các văn bằng/ chứng chỉ chứng nhận kỹ 

năng tiếng Anh phù hợp với chuẩn đầu ra Ngoại ngữ của Trường được quy đổi theo 
Phụ lục 1 của Quyết định số 629/QĐ-ĐHGTVT ngày ngày 12/9/2016; 

5) Trường hợp sinh viên không có các văn bằng/ chứng chỉ như tại mục 4, có 
thể hoàn thành cấp độ B1.3 (cấp độ 7) và B1.4 (cấp độ 8) chương trình tiếng Anh 
tổng quát được ban hành kèm theo Quyết định số 670/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020 
để đạt năng lực ngoại ngữ tương đương dùng cho việc xét công nhận tốt nghiệp. 

Phòng Đào tạo sẽ mở các lớp theo lịch như sau: 
- Cấp độ B1.3 
Thời gian: từ 28/12/2021 đến 07/01/2022, thi hết cấp độ ngày 09/01/2022; 
- Cấp độ B1.4 
Thời gian: từ 12/01/2022 đến 21/01/2022, thi hết cấp độ ngày 23/01/2022. 
Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên đại học chương trình đại trà được biết và 

hoàn thành điều kiện ngoại ngữ theo quy định để xét công nhận tốt nghiệp. 
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- P. QLCL, BMNN, TT NNTH&BDVH (để phối hợp); 
- Lưu VT, ĐT (LNam, 06). 
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