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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG K49 VÀ SINH VIÊN 

TRUNG CẤP K50 HỆ CHÍNH QUY 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt 

nghiệp đối với sinh viên cao đẳng K49 và sinh viên trung cấp K50 hệ chính quy, cụ thể 

như sau: 

I. Đối tượng dự thi: 

Sinh viên hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy đào tạo theo niên chế, được xét đủ điều 

kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Sư phạm nhạc hoạ mầm non, Sư 

phạm âm nhạc, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Quản lý văn hoá, Khoa học 

thư viện, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc. 

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng kí dự thi (theo mẫu) và nộp 

tại Phòng Đào tạo trong khoảng thời gian từ ngày 07/05/2018 đến hết ngày 17/05/2018. 

II.  Hình thức và môn thi tốt nghiệp 

1. Hình thức thi: Thi tốt nghiệp theo các hình thức: Tự luận, Thực hành, Bảo vệ khoá 

luận 

2. Môn thi tốt nghiệp:  

+ Ngành Cao đẳng Sư phạm Nhạc hoạ mầm non: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin, Giáo dục học mầm non, Thực hành phương pháp dạy học nhạc hoạ mầm non. 

+ Ngành Cao đẳng Sư phạm âm nhạc: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, 

Thanh nhạc – Nhạc cụ, Bảo vệ khoá luận Tâm lý giáo dục 

+ Ngành Thanh nhạc: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Xướng âm, Thanh 

nhạc 

+ Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, 

Xướng âm, Nhạc cụ 

+ Ngành Quản lý văn hoá: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Bảo vệ khoá 

luận tốt nghiệp. 

+ Ngành Khoa học thư viện: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Bảo vệ 

khoá luận tốt nghiệp 

+ Ngành Biểu diễn múa dân gian dân tộc: Chính trị, Múa cổ điển Châu Âu, Múa Dân 

gian, Thực hành biểu diễn  

III. Thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp 

1. Thời gian ôn thi tốt nghiệp: Từ ngày 23/04/2018 đến hết ngày 25/05/2018. (Có lịch 

ôn thi tốt nghiệp kèm theo) 



2. Thời gian thi tốt nghiệp: Từ ngày 05/06/2018 đến hết ngày 08/06/2018 (Có lịch thi 

tốt nghiệp kèm theo) 

3. Họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2018: 14h ngày 22/05/2018 (Thứ 

ba) 

IV. Lệ phí thi tốt nghiệp: 

1. Lệ phí thi tốt nghiệp: 

-   Hệ cao đẳng: 250.000đ/SV 

-   Hệ trung cấp: 200.000đ/SV 

2. Lệ phí cấp phát bằng: 50.000đ/SV 

Ghi chú: Sinh viên hoàn tất nộp lệ phí thi tốt nghiệp trước ngày 17/05/20118. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Đào tạo: 

- Lên kế hoạch và chủ trì tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng K49 và sinh 

viên lớp trung cấp múa K50 hệ chính quy. 

- Xây dựng lịch ôn thi, lịch thi tốt nghiệp năm 2018. 

- Soạn thảo hệ thống văn bản thực hiện trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2018. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 

- Tham mưu thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018 

(Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi…) 

- Tổ chức coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp năm 2018. 

- Công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2018; in và cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp. 

2. Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

- Kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi theo 

đúng quy chế, quy định đào tạo của Bộ GĐ&ĐT, của Nhà trường. 

- Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp năm 2018. 

3. Các Khoa chuyên môn 

- Rà soát các học phần đã tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy của tất cả sinh 

viên cao đẳng K49 và sinh viên lớp trung cấp Múa K50 hệ chính quy. Tổ chức học lại cho 

sinh viên trả nợ các học phần còn thiếu điểm. 

-   Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên. 

4. Phòng Hành chính tổng hợp: 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. 

- Phân công cán bộ tham gia công tác an ninh, bảo vệ, trật tự, y tế… cho kỳ thi. 

- Tổ chức thu học phí, lệ thí thi đối với sinh viên.     

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các lớp CĐ K49,TC K50 

- Lưu VT, ĐT. 
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