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THÔNG BÁO
(Về Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp lần 1 - Năm 2018
Hệ Trung cấp chính quy khóa 11 ngành Dược sỹ)
Nhà trường thông báo đến Học sinh hệ Trung cấp chính quy khóa 11 (2016 – 2018)
ngành Dược sỹ về kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp như sau:
1. Môn thi tốt nghiệp:
- Chính trị (tất cả học sinh đều được dự thi không qua xét điều kiện dự thi tốt nghiệp).
Những học sinh đã tốt nghiệp tại các trường TCCN, Cao đẳng hoặc Đại học khác có
môn thi tốt nghiệp ghi rõ là môn “Chính trị” liên hệ phòng ĐT&ĐBCL từ ngày ra
thông báo đến hết ngày 20/06/2018 để được hướng dẫn thủ tục xin xét miễn thi.
- Lý thuyết tổng hợp (chỉ học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp được dự thi);
- Thực hành nghề nghiệp bao gồm 3 phần thi: thực hành Bào chế; thực hành Hóa
dược – Dược lý; Thực hành Dược liệu (chỉ học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp
được dự thi).
2. Kế hoạch ôn thi (không bắt buộc, nhằm giải đáp thắc mắc và hệ thống kiến thức cho
học sinh theo đề cương ôn thi đã phát)
a. Lệ phí:
- Lệ phí ôn Chính trị: 110.000đ/học sinh
- Lệ phí ôn môn chuyên ngành: 250.000đ/học sinh. (Riêng học sinh lớp
16DS_01B, Nhà trường chỉ mở lớp với số lượng học sinh đăng ký ôn tập trên 10
người; dưới số lượng này học sinh tự ôn tập hoặc đăng ký ôn tập cùng học sinh
tại trường CĐ nghề số 22).
b. Thời gian; địa điểm đăng ký và nộp lệ phí: Nộp tại phòng ĐT&ĐBCL Cơ sở 1
từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/07/2018 (Trong giờ hành chính).
- Học sinh tải đề cương ôn tập tại website auviet.edu.vn từ ngày 26/06/2018.
- Ngày 09/07/2018 xem thời khóa biểu ôn Chính trị. Bắt đầu ôn từ ngày 16/07 ->
22/07/2018.
- Ngày 17/07/2018 xem thời khóa biểu ôn môn chuyên ngành. Bắt đầu ôn từ ngày
23/07 -> 04/08/2018.

3. Lệ phí thi (bắt buộc)
a. Chính trị: 70.000đ/HS.
b. Môn Chuyên ngành:
- Lệ phí: 550.000đ/HS (lệ phí trên phục vụ cho toàn bộ hoạt động thi và tốt nghiệp
của học sinh, bao gồm: chi phí tổ chức thi, cấp bảng điểm, bằng tốt nghiệp; Tổ
chức lễ tốt nghiệp, trang phục tốt nghiệp ….).
- Học sinh khóa trước thi rớt môn nào thì đăng ký thi lại môn đó, lệ phí:
 Lý thuyết tổng hợp: 150.000 đồng/HS.
 Thực hành nghề: 250.000 đồng/HS (môn thi Thực hành có nhiều phần thi,
học sinh thi rớt phải thi lại toàn bộ).
c. Thời gian và địa điểm nộp lệ phí: Nộp tại phòng ĐT&ĐBCL Cơ sở 1 từ ngày ra
thông báo đến hết ngày 07/07/2018 (Trong giờ hành chính).
4. Ngày thi và địa điểm thi:
- Ngày thi: Dự kiến thi từ ngày 13/08/2018 -> 31/08/2018. Ngày 17/07/2018 công
bố danh sách xét đủ điều kiện dự thi. Ngày 24/07/2018 công bố lịch thi chi tiết.
- Địa điểm thi dự kiến: Cơ sở 1 – 785/5 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp,
TP.HCM.
5. Kể từ ngày 15/06/2018, Nhà trường thường xuyên cập nhật bảng điểm tổng kết toàn
khóa tại website auviet.edu.vn. Học sinh chú ý theo dõi để nắm thông tin. Các học
sinh còn nợ môn, nợ học phí, nợ hồ sơ nhanh chóng liên hệ phòng ĐT&ĐBCL để
được hướng dẫn.
Lưu ý
- Đề nghị học sinh xem kỹ Điều kiện dự thi tốt nghiệp (đã thông báo từ đầu khoá
học hoặc có thể xem lại tại website auviet.edu.vn). Đối với những học sinh đã đóng lệ phí
thi tốt nghiệp nhưng không đủ điều kiện dự thi, Nhà trường sẽ lưu lệ phí đó cho kỳ thi
sau, học sinh chỉ phải đóng bổ sung phần chênh lệch (nếu có).
- Mọi thông tin đều được cập nhật tại website: auviet.edu.vn (Mục “Thông báo đến
sinh viên”). Riêng học sinh tại trường Trung cấp nghề số 22, nộp các khoản lệ phí tại
văn phòng khoa Y – Dược.
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