
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP 

Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Họ và tên:  ......................................................................... Mã sinh viên: .........................................  

Ngày tháng, năm sinh:  ...................................................... Nơi sinh: ................................................  

Giới tính:  .....................................  Dân tộc: .................................... Quốc tịch: ................................  

Lớp:  ............................................  Khóa: .........................  Ngành ....................................................  

Điện thoại: ...................................  ...................................... Email: ....................................................  

Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................................  

Tình trạng việc làm:  Đã có việc làm      Chưa có việc làm     Chưa đi làm (đang học)  

Hiện nay, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo của ngành học với kết quả cụ thể như sau: 

 Tổng số tín chỉ đã tích lũy: ..............TC 

 Điểm trung bình chung tích lũy: ........... 

 Chứng chỉ Ngoại ngữ                                            

 Chứng chỉ Tin học                                        

 Chứng chỉ Kỹ năng mềm   

Tôi cam kết đã hoàn thành các nghĩa vụ sau: 

 Không nợ học phí  

 Không nợ phí Ký túc xá  

 Không nợ phí khoản thu khác (Thư viện, bảo hiểm ...)  

 Không nợ Đoàn phí và hoàn thành các thủ tục Đoàn TN  

Căn cứ các quy định hiện hành về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tôi đã đủ điều kiện để được xét 

công nhận tốt nghiệp. 

Kính đề nghị Nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp cho Tôi.  

Trân trọng cảm ơn ! 

            Đồng Nai, ngày … tháng … năm ... 

 Người đề nghị 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Sinh viên nộp đơn tại bộ phận một cửa phòng Đào tạo – Khảo thí                               BM-PĐT40 

               - Sinh viên chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin của sinh viên trên hệ thống sv.dntu.edu.vn 

và trên Đề nghị xét tốt nghiệp. Nếu có sự khác biệt sinh viên liên hệ về bộ phận một cửa PDT để được điều chỉnh 

trước khi nộp Đề nghị xét tốt nghiệp.  

              - Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ra quyết định tốt nghiệp nếu sinh viên không nhận bằng tốt nghiệp 

phải đóng phí lưu trữ theo qui định của Nhà trường. 
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                         Đồng Nai, ngày ...... tháng ...... năm 

201... 

 

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC ĐÃ TỐT NGHIỆP 

 

Nhằm giúp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nắm bắt các thông tin liên quan đến mức 

độ đáp ứng các hoạt động đào tạo của Trường và tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp được phản 

ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện ý kiến về công tác tổ chức đánh giá đào tạo của Trường, 

Nhà trường tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Những ý kiến góp ý, đánh giá của các bạn là 

cơ sở để Nhà trường xây dựng kế hoạch, chính sách hỗ trợ các hoạt động đào tạo trong Nhà trường. 

Vì vậy, đề nghị các bạn điền đầy đủ thông tin và đánh dấu vào ô thích hợp cho tất cả các nội dung 

của phiếu khảo sát dưới đây: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Ngành đào tạo: ...................................................................   Khoa: .................................................  

B.  NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Hãy cho biết mức độ đồng ý của bạn với các nhận định sau bằng cách khoanh tròn vào chữ 

số tương ứng theo quy ước:  

 1 Không hài lòng;   2 Còn phân vân;   3 Hài lòng; 

 a. MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

1 Mục tiêu ngành học rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội 1 2 3 

2 Nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo và thường xuyên cập nhật 1 2 3 

3 Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý 1 2 3 

4 Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo 1 2 3 

5 Sinh viên được hướng dẫn các văn bản, qui chế, qui định của Nhà trường 1 2 3 

 b. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN    

6 Đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn tốt, kinh nghiệm thực tế nhiều 1 2 3 

7 Hầu hết giảng viên có phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút người học 1 2 3 

8 Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên 1 2 3 

9 
Hình thức đánh giá kết quả học tập được giảng viên công bố công khai và cho kết 

quả tin cậy 

1 2 3 

 c. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO    

10 Công tác tổ chức đào tạo của Khoa, Trường tạo thuận lợi cho sinh viên 1 2 3 

11 Cán bộ, nhân viên phòng khoa, phòng/trung tâm có thái độ phục vụ người học tốt 1 2 3 

12 Nguồn tài liệu trong thư viện trường đáp ứng được nhu cầu của sinh viên 1 2 3 

13 Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập 1 2 3 



14 Các phòng học đảm bảo về âm thanh, ánh sáng và độ thông thoáng  
 

1 2 3 

15 Tổ chức thi cử chặt chẽ, giám thị coi thi nghiêm túc 1 2 3 

16 Giáo viên chủ nhiệm quan tâm, hợp tác với sinh viên và quản lý sinh viên tốt  
 

1 2 3 

 D SINH HOẠT VÀ ĐỜI SỐNG    

17 Các hoạt động Đoàn có tác dụng tốt, thiết thực, thu hút sinh viên tham gia 1 2 3 

18 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ của sinh viên 1 2 3 

19 Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao của sinh viên 1 2 3 

20 Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của sinh viên 1 2 3 

21 Ký túc xá và các dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên 
 

1 2 3 

 E CÁC KỸ NĂNG ĐƯỢC RÈN LUYỆN    

22 
Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý/tổ 

chức công việc, thuyết trình…) 
1 2 3 

23 Kỹ năng mềm được giảng dạy phù hợp với nhu cầu của sinh viên 1 2 3 

24 Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tin học và ngoại ngữ trong quá trình học 1 2 3 

25 Các kỹ năng được sinh viên áp dụng một cách hiệu quả 1 2 3 

26 Các buổi ôn thi được tổ chức phù hợp  1 2 3 

27 Hình thức thi/đánh giá khách quan, công bằng 1 2 3 

28 Kết quả thi được công bố hợp lý 1 2 3 

 F KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC    

29 Khóa học đáp ứng được các mục tiêu đào tạo của ngành 1 2 3 

30 Sinh viên có những kiến thức cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp  
 

1 2 3 

31 
Sinh viên tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp sau khi hoàn thành 

khóa học 
1 2 3 

32 

Ý kiến khác? 

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Cảm ơn sự hợp tác của bạn !  



 

  

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Họ và tên:  ...................................................................... Năm sinh  ............... Nơi sinh   ...................  

Số điện thoại liên hệ:  .................................................... Giới tính  ................  ...................................  

Ngành học:  .................................................................... Hệ: ..........................  ...................................  

Email:  ............................................................................  ................................  ...................................  

Hiện nay, Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai. Nay tôi làm đơn này, mong muốn được Nhà trường giới thiệu công việc phù 

hợp với chuyên ngành tôi đã tốt nghiệp, với nguyện vọng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Đồng Nai, ngày …… tháng …… năm….  

              Người đề nghị  

          (ký tên, ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

1. Khu vực mong muốn ứng tuyển: .............................................................................  

 

2. Các chứng chỉ khác như: Tiếng Nhật, tiếng Trung…. .............................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

3. Vị trí ứng tuyển: .......................................................................................................  

 

4. Mức thu nhập mong muốn: ......................................................................................  

 

5. Tên đơn vị mong muốn ứng tuyển: ..........................................................................  

 

6. Kinh nghiệm làm việc (nếu có): ...............................................................................  

 

 ..................................................................................................................................  

 

7. Thông tin khác:  .......................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................................  

 

Trân trọng cảm ơn !  

 


