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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định  

 

- Căn cứ quyết định số 1021/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2006 của Trường Đại học 

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về quản lý đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ”. Theo mục 5 điều 45 của quyết định 1021/QĐ-ĐHKT ngày 

29/12/2006 về việc xét đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp; 

- Theo thông báo số 641/TB-ĐHKT ngày 05/11/2019 của Trường Đại học 

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy định Chứng chỉ tiếng Anh 

trong chuẩn đầu ra đối với các ngành, các khóa, các hệ đào tạo trình độ đại học; 

 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo như sau: 

1. Sinh viên khóa 2015 đang làm đồ án tốt nghiệp, nộp 02 bản sao y công 

chứng chứng chỉ tiếng anh cho Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp tổng hợp nộp cho 

Phòng Quản lý Đào tạo.  

2. Sinh viên các lớp Liên thông 2015, sinh viên Nhóm ngành Mỹ thuật ứng 

dụng khóa 2015 và sinh viên học vượt không theo lớp thì nộp  02 bản sao y công 

chứng chứng chỉ tiếng anh trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo. 

Thời gian nộp từ ngày: 03/8/2020 – 14/8/2020 

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này. Phòng Quản lý 

đào tạo không giải quyết các trường hợp nộp chứng chỉ tiếng anh trễ hạn. 
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