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THÔNG BÁO

Về Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 - Hệ TCCN khóa 11 (2016 – 2018)
)

Nhà trường thông báo đến học sinh hệ TCCN khóa 11 (2016 – 2018) ngành Dược sỹ, Y
sỹ và Y sỹ YHCT về kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 như sau:
Trong 3 môn thi tốt nghiệp (Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp), học
sinh rớt môn nào thì đăng ký thi lại môn đó. Riêng môn thi Thực hành nghề nghiệp một
số ngành gồm nhiều phần thi, học sinh thi rớt phải thi lại toàn bộ.
a) Ôn thi: học sinh tự ôn tập theo đề cương cũ.
b) Thời gian thi:
 Lệ phí thi: nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2018 tại phòng ĐT&ĐBCL cơ
sở 2 - Nguyễn Kiệm. Mức lệ phí quy định như sau:
 Môn Chính trị: 70.000đ/HS
 Môn Lý thuyết tổng hợp và Thực hành nghề nghiệp ngành Dược sỹ, Y sỹ và Y
sỹ YHCT:
+ Thi lần đầu: 550.000đ/HS.
+ Thi lại:
Lý thuyết 200.000 đồng/HS; Thực hành: 300.000 đồng/HS.
 Ngày thi dự kiến:
 Ngày thi: Dự kiến thi từ ngày 17/12 -> 22/12/2018 (thi buổi ngày). Ngày
6/12/2018 công bố danh sách xét đủ điều kiện dự thi và lịch thi chi tiết.
 Địa điểm thi: 785/5 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM
c) Những học sinh bị cấm thi ở kỳ thi tháng 8/2018 vì chưa hoàn thành học phí, lệ phí, hồ
sơ, chứng chỉ Anh văn; Tin học, nợ môn học… nhanh chóng liên hệ Văn phòng Khoa
để được hướng dẫn.
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