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THÔNG BÁO

Về thời gian phúc khảo kết quả thi TN lần 1, thời gian tổ chức
lễ tốt nghiệp và Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2
Hệ Trung cấp chính quy khóa 11 (niên khóa 2016 – 2018)
Nhà trường thông báo đến học sinh hệ Trung cấp chính qui khóa 11 (2016 – 2018) và học
sinh các khóa trước đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp lần 1 vào tháng 08/2018 như sau:

1. Thời gian phúc khảo, nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời và làm lễ tốt nghiệp :
 Kết quả đậu tốt nghiệp được xét như sau: mỗi môn thi tốt nghiệp (Chính trị, LT tổng hợp, TH
nghề nghiệp (Điểm TB môn thực hành Dược sỹ = (TH Bào chế + TH HDDLDLS + TH Dược
liệu)/3; Điểm TB môn thực hành Y sỹ Y học cổ truyền = (TH Dược liệu + TH Xoa bóp + TH
Dưỡng sinh + TH châm cứu)/4) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. Đối với các môn thi Thực hành
có nhiều phần thi, học sinh rớt phải thi lại tất cả các phần đó, ví dụ: điểm môn Thực hành
Nghề nghiệp ngành Dược là 4đ, học sinh đó phải thi lại cả 3 phần Dược liệu, Bào chế và HD
– DL-DLS; …
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 Môn thi được phúc khảo là các môn thi viết, Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày ra thông
báo đến hết ngày 20/09/2018. Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn. Sau ngày 20/09/2018 nhà
trường không giải quyết mọi khiếu nại về điểm số (Kết quả phúc khảo có sau 1 tuần).
 Ngày 15/09/2018 nhà trường công bố danh sách được xét công nhận tốt nghiệp, trung bình
toàn khoá học và xếp loại tốt nghiệp cuối khoá tại website auviet.edu.vn. Đề nghị tất cả học
sinh chú ý xem và khiếu nại ngay khi thấy có thắc mắc về kết quả của mình.
 Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời; bảng điểm và Bằng tốt nghiệp:
 Bảng điểm: mỗi học sinh được cấp 1 bảng điểm toàn khoá. Học sinh có thể nhận
trước tại phòng ĐT&ĐBCL Cơ sở 1 (số 15 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới
Hoà, quận Tân Phú) từ ngày 18/09/2018 trong giờ hành chính; hoặc nhận cùng bằng
tốt nghiệp chính thức vào tháng 10.
 Giấy chứng nhận TN tạm thời: những học sinh có nhu cầu sử dụng liên hệ đăng ký
tại phòng ĐT&ĐBCL Cơ sở 1 hoặc Cơ sở 2 từ ngày 12/09/2018 – 15/9/2018. Nhận
giấy tại phòng ĐT&ĐBCL cơ sở 1 – Tân Phú vào ngày 18/09/2018 (học sinh ở xa
có thể nhờ bạn đăng ký giùm).
 Nhận bằng tốt nghiệp chính thức: Bằng tốt nghiệp chính thức dự kiến phát vào ngày
22&23/10/2018. Học sinh nhận bằng tại phòng ĐT&ĐBCL Cơ sở 1 – Tân Phú, khi
đi mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Trường hợp có lý do quá

đặc biệt không thể trực tiếp đi nhận bằng phải nhờ người nhận thay, học sinh liên
hệ trước theo số điện thoại: 028.39618508 để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
 Lễ tốt nghiệp:
a) Thành phần tham dự: tất cả học sinh đậu tốt nghiệp đợt 1.
b) Thời gian và địa điểm: Dự kiến tổ chức vào Chủ Nhật ngày 21/10/2018; Học sinh đăng
ký tham dự lễ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2017 tại văn phòng Cơ sở 1 theo
số điện thoại: 028.39618508 – gặp cô Chi. (học sinh có thể đăng ký qua điện thoại hoặc
liên hệ trực tiếp, học sinh dự lễ tốt nghiệp không cần đóng bất kỳ khoản lệ phí nào).
Chương trình chi tiết buổi lễ được công bố tại website auviet.edu.vn vào ngày
10/10/2018, những học sinh đã đăng ký tham dự lễ chú ý xem để biết được thời gian dự
lễ.
c) Đề nghị tất cả các học sinh tham dự đầy đủ, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, tác phong nghiêm
túc. Ban Giám hiệu Nhà trường khuyến khích học sinh mời Phụ huynh cùng đến tham dự
buổi lễ.

2. Học trả nợ cho học sinh bị cấm thi:
a. Học sinh đạt các yêu cầu sau được tham gia trả nợ để thi tốt nghiệp ở các kỳ tiếp theo: Có
điểm tổng kết năm thứ hai từ 4.0 trở lên và tổng kết điểm toàn khóa học từ 4.5 trở lên. Những
học sinh không đạt yêu cầu trên xem như bị đình chỉ học hoàn toàn.
b. Đối với các môn còn nợ, học sinh có hai phương án:
 Đối với học sinh nợ nhiều môn: theo dõi lịch học khóa sau (hoặc lớp tối với ngành
Dược sỹ) để tham gia học trả nợ.
 Đối với học sinh nợ 2 môn trở xuống: tự tập trung danh sách, làm đơn xin học lại (kèm
danh sách) nộp tại Văn phòng Khoa. Nhà trường sẽ sắp xếp lớp học lại để học sinh kịp
thi tốt nghiệp đợt 2.

3. Thi tốt nghiệp lần 2:
 Dự kiến thi trong tháng 12/2018. Các học sinh còn nợ môn nhanh chóng liên hệ Văn
phòng Khoa để đăng ký học trả nợ.
 Học sinh xem thông báo về thời gian nộp lệ phí và lịch thi cụ thể vào ngày 23/10/2018.

Ghi chú: Học sinh có nhu cầu học liên thông lên hệ Cao đẳng chính quy (đối với ngành
Dược sỹ, Điều dưỡng) hoặc có nhu cầu làm việc; học tập nâng cao tại Nhật Bản có thể
liên hệ phòng ĐT&ĐBCL để được tư vấn cụ thể.
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