
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: .........................................  

Số CMND: .................................................................................... Nơi cấp: ..........................................  

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

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

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

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 ! 
 

 

 

 

 

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên: 

Tình trạng việc làm:  

 Đã có việc làm                                          Chưa có việc làm                                Chưa đi làm (đang học)  

Làm việc đúng chuyên ngành                Không đúng chuyên ngành 

Khu vực làm việc:  

 Nhà nước                Công ty có yếu tố nước ngoài               Tư nhân                 Tự tạo việc làm 

Mức lương: …………….triệu đồng 

Địa chỉ và tên công ty làm việc:………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………..……………..…………………………… 

 

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

              - 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 PĐT-KT 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 

               BM29-PĐT-KT 

 

Đồng Nai, ngày……tháng……năm 20… 

Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 Ảnh 3x4 


