
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP 

 (Áp dụng cho Sinh viên – Học sinh các lớp đào tạo theo tín chỉ) 
 

   Kính gửi: HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỒNG KHỞI  
 

           - Đăng ký chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp hoặc học môn học/mô đun thay thế. 

              - Xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.   
 

1. Tôi tên là*: (viết chữ in hoa)  ....................................................................... Giới tính*:........  

2. Ngày sinh*: …………/…………/……………….Nơi sinh*: ...............................................  

3. Mã số SV: ............................................................. Mã lớp: ....................................................  

4. Nghề đào tạo*: ……………….……………….. …… Trình độ:…………………………..   

5. Hình thức đào tạo         Chính quy.        Vừa làm vừa học           Liên thông           Từ xa  

5. Dân tộc:  .................................  Tôn giáo: ........................... Quốc tịch: ...................................  

6. Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................  

7. Địa chỉ liên hệ nhanh nhất khi cần: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Điện thoại DĐ*: ……………………………………….; Email*:  .......................................  

Sau thời gian học tại Trường Cao đẳng Đồng Khởi, tôi đã tích lũy đủ số môn học, mô 

đun trong chương trình đào tạo, tổng trung bình toàn khóa học từ 5,0 trở lên. Trong thời 

gian học tập, tôi luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường, của địa phương và 

pháp luật của Nhà nước; không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không đang ở trong thời gian 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi xét thấy đã đủ điều kiện được xét tốt nghiệp (đăng 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp hoặc học các môn học/mô đun thay thế), kính đề nghị Hội 

đồng xét tốt nghiệp xem xét để tôi được cấp bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy định. 

Sau khi được công nhận tốt nghiệp, tôi có các nguyện vọng: 

 - Học liên thông/văn bằng 2. 

 - Đăng ký tham gia Chương trình tốt nghiệp (Bìa đựng hồ sơ TN; Văn bằng; Bản sao 

Bằng và bảng điểm TN; Sổ học tập; Lễ phục TN; phim-ảnh KTS khi nhận bằng TN).  

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về những lời khai này. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Xác nhận của GVCN/CVHT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

        Bến Tre, ngày …… tháng ……năm 20……                      Người đề nghị 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
          

 

 

 

  Lưu ý: Các thông tin cá nhân và có đánh dấu * là đặc biệt quan trọng và bắt buộc phải ghi đầy 

đủ, chính xác. Mọi sai sót sẽ không được điều chỉnh về sau. Phiếu đăng ký hợp lệ là phiếu điền đầy 

đủ các thông tin theo yêu cầu như trên. 

 
 

Ảnh  

3x4 cm 


