CQNG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT
Dôc lap - Tw do - Hanh phüc

NAM

BQ TAI CI-IINH
TRING Dli TAI C1ifiMA1KETG
2018
s&.z;q/KH)HTcMTc
KE liOCH
THI TOT NGHIP BC DiI HQC KHOA 9 (DOT 2)
TH11C TiP vA
HiNH THTfC VfIA LAM VIfA HQC
ngành K toán, Marketing và Quàn
Can cr k hoch dào to bc Di hpc VH khoá 9
t& nghip nhu sau:
trj kinh doanh, Nhà trung thông báo k hoach thrc tp và thi
1. Thrc tap tot nghIpj
Xây
V Quãn trj kinh doanh:
1.1 Các Kboa Kê toán & Kim toán, Marketing
9 dqt 2 nhu sau:
dung k hoch thc tp tt nghip vài lOp di hçc VL\ khóa
- Ni dung:
+ Danh sch sinh viên phân nhórn thirc tp và giàng viên huOng dn së duc cong
bô dr kiên tr 05/031l/O3/2018 trên website http://khOataiChuufmdu
dn ngày 24/06/2018.
+ ThOi gian thirc tsp: 15 tun, tr ngày 12/03/2018
cáC Khoa chuyên mOn np bang dim dánh giá kt qua
1.2 Trtrrc ngày 29/06/2018:
thrc tp t& nghip cüa sinh viên cho PhOng Khào thI Va QLCL d tng hp.
2. Thi tot nghip.
2.1. Piêu kin thy thi tM nghip:
- Sinh viên không con nq mon h9c.
- Np dy dü chirng chi TOEIC, Tin h9c hcp pháp, hçip 1 theo quy dnh cüa Nhà
trumg.
- Hoàn thành 100% h9c phi cüa cà khóa hQc.
L 1un chinh tr và Tng hcip nganh.
2.2. Mon thi teit ngIiip, gm 02 môn:
2.2.1. Mon L 1un chinh t:
- Nhtng nguyen 1 co bàn ci1a CN Màc-Lêflifl.
- Tu tixOng H ChI Mirth.
2.2.2. Mon Tong hçrp ngành:
Các mon thi tOng hop
LYp
Ngành
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- QT san xuât và the nghip
Df1K9-QT2
QTKD
2
- QT nguOn nhân lirc
3

Marketing

DHK9-MA2

-
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2.3. Lch on thi t6 t nghip:
chirc on tp các mOn thi t& nghip cho sinh viên.
- Nhà truäng së th
(Se có thông báo cz th sau).
én:
ffi
01/07/2018
dn
15/07/2018
- Thai gian d
- Da di&rn on thi: Ca sO 2, s 2C Ph Quang, PhuOng 2, Qun Tan BInh
1

- D nghj sinli viên theo dOi 1ch on thi cii th trên website c11a Khoa Dào tao Tai chñc:
http://khoataichuc.ufrn.edu.vn tnrâc ngày 01/07/2018 d thirc hin dung ljch on tap.
2.4. HInh thirc thi:
- D thi thrçc sir dung tài lieu (bang giy) khi lam bài thi.
- Thi viêt (tr lun), thO'i gian lam bài cña mOn thi ti da là 120 phñt i vâi mon Tng
hçrp ngành, 90 phüt di vói mOn L lun chInh trl.

2.5. EDê thi:
- D thi do Khoa chuyên mOn va T b mOn quy djnh.
- Các Khoa K toán & Kirn toán, Marketing, Quãn trj kinh doanh và Khoa Ca ban
np d thi trirc tip cho TruO'ng ban d thi vth s lucing là 03 b dê/rnôn cling vâi clap an.
2.6. Ljch thi t6t nghip dij kin (Nê'u không có gi thay dó'i thi dày sê' là lich thi chmnh
th&c. MQi thay dô'i ve thô'i gian thi tat nghip Se có thông báo bang van bàn cii thê):
a. Thai gian thi: Ca ngày Chü Nht - ngày 29/07/20 18.
- Sang (08h00): thi mon Tng hçp ngành.
- Chik (14h00): thi mOn L Juan chInh trj.
b. Dja dirn thi: Ca sO 2, s6 2C Ph Quang, Phung 2, Qun Tan Binh.

KT. HflU TRTRNGtJ
O HIU TRTX1NG

Noi nhân:
- Ban Oiám hiêu (d b/c);
- Khoa: KT&KL
- Khoa: Marketing. QTKD;
Thg-bao treiiwebsite
- Luu: VT, K.DT Tai chrc.
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