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THÔNG BÁO
Thủ tục xét tốt nghiệp
Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp hàng năm của Trường Đại
học Kiên Giang;
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc
Khoa về việc hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp hàng năm như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên đã tích lũy đủ số học phần và khối lượng chương trình đào tạo theo quy
định của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên; Điểm rèn
luyện tích lũy đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ, đạt được chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin theo quy định của Trường;
- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh đối với các ngành đào tạo không
chuyên về quân sự và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo
không chuyên về thể dục – thể thao;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng mềm hoặc chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ;
- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm xét tốt nghiệp
- Thời gian: Mỗi năm có 2 đợt xét tốt nghiệp. Sinh viên phải hoàn tất hồ sơ trước
ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 7 hàng năm.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Cố vấn học tập, văn phòng Khoa chuyên môn.

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo biểu mẫu của Trường)
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ/ chứng nhận Ngoại ngữ
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ/ chứng nhận Giáo dục thể chất
Bản sao có chứng thực chứng chỉ/ chứng nhận Kỹ năng mềm hoặc chứng chỉ bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chứng nhận tham gia chương trình trải nghiệm hè
* Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị 2 bộ hồ sơ để nộp về Khoa chuyên môn.
Nhận được thông báo này đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

