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    UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: 121/KH-CĐSP                  Quảng Trị, ngày 15 tháng 9 năm 2016 
 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ TCCN NĂM HỌC 2015-2016  

KHOÁ THI NGÀY 28, 29/9/2016 

I. CĂN CỨ 
- Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành theo Thông tư số 

55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo 

Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 

số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Kế hoạch đào tạo hệ Cao đẳng liên thông khóa học 2014-2016 và Kế hoạch đào tạo hệ 

Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2014-2016;  

II. NỘI DUNG  

1. Thời gian thi: Ngày 28, 29 tháng 9 năm 2016. 

2. Địa điểm thi:  Nhà F trường CĐSP Quảng Trị. 

3. Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp Cao đẳng Liên thông khóa học 2014-2016 

(K19); Học sinh các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2014-2016 (K19) đã tích lũy đủ 

số TC/ĐVHT theo chương trình đào tạo nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp và các thí 

sinh chưa tốt nghiệp các năm trước có nguyện vọng thi lại tốt nghiệp. 

4. Số lượng thí sinh:  85  (dự kiến) 

 Trong đó:   + Hệ Cao đẳng liên thông: 18 thí sinh 

   + Hệ TCCN:    67 thí sinh 

5. Số phòng thi:         03 phòng (F101, F103, F104)  

6. Phòng Hội đồng:   E106 

7. Lịch thi 

Thời gian Môn thi 
Hình 

thức thi 
Thời gian 
làm bài 

Ngành thi 
Dựkiến 

Số lượng 
thí sinh 

8h00 
28/09/2016 

Chính trị Viết 120’ TCSP 50 

PPGD thể chất + PPDT khám 

phá KH về MTXQ 
Viết 120’ 

CĐGD 

Mầm non 
2 

Từ Hán Việt + PPDH Tiếng 

Việt chuyên sâu 
Viết 120’ 

CĐGD 

Tiểu học 
12 



2 

14h00 
28/09/2016 

Tâm lý học – Giáo dục học 
mầm non 

Viết 120’ 
TCSP 

Mầm non 
32 

Tiếng Việt & PPDH tiếng Việt Viết 120’ 
TCSP 

Tiểu học 
3 

Đồ chơi và tổ chức HĐ vui 
chơi + Tổ chức HĐ âm nhạc 

Viết 120’ 
CĐGD 

Mầm non 
1 

Thực hành giải toán + PPDH 
Toán ở Tiểu học 

Viết 120’ 
CĐGD 

Tiểu học 
11 

8h00 
29/092016 

PP dạy trẻ làm quen văn học Viết 120’ 
TCSP 

Mầm non 
23 

Toán và PPDH toán Viết 120’ 
TCSP 

Tiểu học 
1 

Chiều 
29/09/2016 

Dự phòng 
 

  
 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thí sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và còn được dự thi lại tốt 
nghiệp trong số lần cho phép theo quy chế, nếu có nhu cầu dự thi lại phải nộp đơn xin đăng 
ký dự thi về phòng Đào tạo và lệ phí thi tại phòng Kế hoạch-Tài chính trước ngày 
24/9/2016.  

 Lệ phí dự thi TN quy định như sau: 150.000đ/môn thi /thí sinh. 

2. Phòng TCCT-QLHSSV chịu trách nhiệm làm Quyết định thành lập Hội đồng thi TN, 
cử cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra, bảo vệ, y tế phục vụ kỳ thi. 

3. Phòng Đào tạo có trách nhiệm lập sơ đồ phòng thi, bố trí lịch thi, chuẩn bị hồ sơ, 
biểu mẫu, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp. 

4. Phòng HCTH có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ làm đề thi, tổ chức kỳ 
thi, phòng thi, phòng Hội đồng, nước uống cho thí sinh và Hội đồng thi. 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thu lệ phí thi tốt nghiệp và thanh toán 
kinh phí thi theo chế độ cho Hội đồng thi. 

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để công tác tổ 
chức thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt. 

 

Nơi nhận:                    KT. HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (để b/c);         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);        (Đã ký) 

- Lưu VT, ĐT.            Trương Hữu Đẳng 

  

  


