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CONG HOA XA HQI CHIJ NG1ilA VTT NAM
Dc 1p - Ti' do - Htnh phüc
Tp.HCM ngàv thông 02 näm 2018

S33/KI-I-DHTCM-TC

KE HOCH
Thiyc tp và thi tot nghip cüa Lien thông Dti hQc khOa 12 (dqt 1)
hInh thü'c Vñ'a lam vfra hoc
Can cir k hoach dào to Lien thông di hQc VLVH khóa 12 ngành K toán, Quãn tr
kinh doanh và Tài chInh-Ngân hang, Nha tru'ng thông báo k hoch thijc tp và thi tt
nghip nhu sau:
1. THJXC TAP TOT NGHIIP:
1.1 Các Khoa Kê toán & Kim toán, Quãn trj kinh doanh, Tài chInh — Ngân
hang: Xây dung k hoch thirc tp t6t nghip vi lop dai hQc VLVH khóa 12 dçt 1
nhu sau:
- Ni dung:
+ Danh sách sinh viên phân nhórn thrc tp và giãng viên hu'óng dan së ducc cong
b dx kik th 05/03-11/03/20 18 trên website http://khoataichuc.ufm.edu.vn.
+ Thai gian thirc tip: 12 tuân, tr ngày 02/04/2018 den ngày 24/06/2018.
1.2 Trithc ngày 29/06/2018: các Khoa chuyên mOn np bang dirn dánh giá kt qua
thirc tp tt nghip cüa sinh viên cho PhOng Khão thI va QLCL d tng hçp.
2. THITOTNGJUP:
2.1. Diêu kin dir thi t6t nghip:
- Sinh viên không cOn nc mon hçc.
- Np dy dü ch(rng chi TOEIC, Tin h9c hcip pháp, hgp 1 theo quy djnh cña Nhà
trnOng.
- Hoàn thành 100% h9c phi cüa cã khóa hgc.
2.2. Mon thi t6t nghip: 01 mon tOng hçp nganh.
Các mon thi tng hçp
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Kiem toán
Kê toán tài chinh
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QTKD

LTDHK12-QT1

-

Quân tr chin lu'ac
Quãn tn du an dâu tu
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TC-NH

LTDHK12-TCNH1

-

Nhp mon Tài chInh — Tiên t
Quãn trj ngân hang TM

2.3. L1ch on thi tt nghip:
- Thai gian dir kiên: trong khoâng tir 03/07/2018 den 19/07/2018 (Se có thông báo
thô'i gian cii the sau).
- Dia dim On thi: Cci s& 2, s 2C Ph Quang, PhuOng 2, Qun Tan BInh.
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- D nghj sinh viên theo döi lch on thi ci th trên website ciia Khoa Dào to Tai
chirc: http://khoataichuc.ufrn.edu.vn truc ngày 03/07/20 18 d tic hin dung ljch
on tap.
2.4. Hlnh thfrc thi:
- D thi duçc sir dicing tài lieu (bng giy) khi lam bài thi.
- Thi t1r lun (thi viêt), thôi gian lam bài cüa mon thi ti da là 120 phüt.
2.5. D thi:
- D thi do Khoa chuyên mon và T b mon quy dinh.
- Khoa K toán & Kim toán, Quàn trj kinh doanh và Tài chInh — Ngân hang np d
thi trrc tip cho Trung ban d thi vi s Iucmg là 03 b/rnôn cüng dáp an.
2.6. Ljch thi tt nghip: 'Nê'u không có gI thay dô'i thi day sê là if ch thi chInh thi'c.
MQI thay dô'i v th&i gian thi tó't nghip së Co thông báo bang van bàn c th:
- Thai gian thi: Bui sang CMI Nht (08g) - ngày 29/07/20 18.
- DIa dim thi: Ca s 2, S 2C Ph Quang, Phu'O'ng 2, Qun Tan BInh.

Noi nhân:
- Ban Giám hiu;
- Khoa: KT&KT,QTKD,TC-NH;
- Thông báo tr6n trang web;
- Luu: VT, K.BT Ti chCrc.
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