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BẢN MỀM

THÔNG BÁO
Về việc nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên
Đại học chính quy khóa 2015 và Cao đẳng chính quy khóa 2016
Căn cứ theo Kế hoạch tốt nghiệp bậc cao đẳng – đại học hệ chính quy năm học 20182019, Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM thông báo về việc nộp
chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 và
Cao đẳng chính qui khóa 2016 như sau:
1. Địa điểm nộp chứng chỉ: Sinh viên nộp tại phòng Đào tạo – tầng 2.
2. Thời gian nộp chứng chỉ: Từ ngày 25/06/2019 đến ngày 06/07/2019 trong giờ hành
chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 07h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30).
 Sau thời gian nêu trên, sinh viên nộp chứng chỉ phải kèm theo đơn đề nghị xét tốt
nghiệp và sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.
3. Yêu cầu nộp chứng chỉ:
 01 bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh và 01 bản photo có công chứng
chứng chỉ Tin học (có ghi rõ Mã số sinh viên và lớp).
 Các chứng chỉ nộp phải còn thời hạn sử dụng theo qui định, tính đến thời điểm xét
tốt nghiệp.
4. Qui định về chứng chỉ:
 Đối với chứng chỉ tiếng Anh:
 Sinh viên Đại học khóa 2015 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) nộp một trong các
chứng chỉ sau:
 Chứng chỉ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 theo khung Châu Âu (do trường
Đại học Kinh tế-Tài chính Tp. HCM sát hạch)
 Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Aptis do trường Đại học Kinh tế-Tài chính
Tp.HCM và Hội đồng Anh hợp tác sát hạch (4 kỹ năng: Đọc ≥ 34/50 điểm;
Viết ≥ 36/50 điểm; Nghe ≥ 26/50 điểm; Nói ≥ 36/50 điểm)
 Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5
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 Sinh viên Cao đẳng khóa 2016 (trừ ngành Tiếng Anh) nộp một trong các chứng
chỉ sau:
 Chứng chỉ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 theo khung Châu Âu (do trường
Đại học Kinh tế-Tài chính Tp. HCM sát hạch)
 Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0
 Đối với chứng chỉ Tin học:
 Sinh viên (trừ ngành Công nghệ thông tin) nộp một trong các chứng chỉ sau:
 Chứng chỉ Tin học trình độ B quốc gia
 01 chứng chỉ Tin học ứng dụng (theo thông báo số 419/TB-UEF ngày
05/06/2017)
Các chứng chỉ tin học do trường Đại học Kinh tế-Tài chính Tp. HCM sát hạch.
Nhằm đảm bảo lộ trình tốt nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng nhất, đề nghị toàn thể
sinh viên Đại học chính quy khóa 2015 và Cao đẳng chính quy khóa 2016 nghiêm túc thực hiện
theo thông báo này.
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