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KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP LẦN 2 

CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY  KHOÁ HỌC 2014-2017  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP BAN ĐÊM   

 HỆ CHÍNH QUY - KHOÁ HỌC 2015-2017 

 
1. Thực tập tốt nghiêp: Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 09/09/2017 
2. Nộp báo cáo (chuyên đề, đồ án, hồ sơ thực tập) tốt nghiệp cho các Khoa  
 - Ngày 13/09/2017 (từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30). 
 Lưu ý:  
             + Các Khoa báo cáo số lượng HSSV nộp báo cáo TN cho phòng Đào 
tạo vào cuối buổi. 

3. Ôn thi 

- Căn cứ nội dung ôn thi được công bố, HSSV tự ôn thi từ ngày nộp 

chuyên đề (báo cáo, hồ sơ thực tập) tốt nghiệp. 

(HSSV xem nội dung ôn thi trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa 

chỉ: www.cdpd.edu.vn) 

4. Hệ thống, giải đáp thắc mắc (dựa theo nhu cầu của HSSV nếu có) 

 - Ngày 23/09/2017 (từ 07 giờ 30) 

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu hệ thống và giải đáp thắc mắc phản hồi thông 

tin về các Khoa trước ngày 21/09/2017. 

5. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 

 - Ngày 05/10/2017 

 (Các khoa phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Quản lý Học sinh - Sinh 

viên, phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát kỹ danh sách HSSV đủ điều kiện và 

chưa đủ điều kiện dự thi trình Hội đồng). 

6. Niêm yết số báo danh, phòng thi 

 - Ngày 10/10/2017 

7. Thi tốt nghiệp 

          - Ngày 12/10/2017 

8.  Học các học phần thay thế KLTN (Áp dụng cho ngành Dược) 

         - Ngày 11/09/2017 đến 30/09/2017 

9. Xét kết quả thi tốt nghiệp 
 - Ngày 03/11/2017 

10. Công bố kết quả thi tốt nghiệp 
 - Ngày 07/11/2017 

11. Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp 
 - Ngày 09/12/2017 (07 giờ 30) 

                                                        HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- HĐQT, BGH; 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Lưu ĐT, VT. 

GS. TSKH. Phan Quang Xưng 

http://www.cdpd.edu.vn/


                                                             
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 


