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THÔNG BÁO
Về việc Sinh viên khóa 2013 làm Khoá luận
A. Tiêu chuẩn sinh viên được làm khóa luận:
1. Tất cả sinh viên hệ cử nhân tài năng đều làm Khoá luận (theo quy chế của hệ cử nhân
tài năng);
2. Sinh viên hệ chính quy được xét làm Khoá luận phải hội đủ các điều kiện sau:
(1) Điểm tích luỹ chung đạt từ 7.0 trở lên
(2) Không học lại quá một môn chuyên ngành
(3) Số sinh viên được xét làm khoá luận không quá 10% trên tổng số SV toàn khoá.
B. Quy trình chọn đề tài Khóa luận tốt nghiệp
1.

Khoa ra thông báo về tiêu chuẩn xét chọn sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp và quy
định số lượng khóa luận cho mỗi bộ môn;

2.

Các Bộ môn tập hợp đề tài của các giảng viên;

3.

Sinh viên đề xuất đề tài;

4.

Khoa gửi đề tài của các giảng viên cho sinh viên các lớp chọn và đăng ký;

5.

Nếu sinh viên chọn trùng đề tài thì tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được, Khoa
ưu tiên cho sinh viên có điểm trung bình cao hơn;

6.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa quyết định chính thức.

C. Lịch trình nhận đề tài
1. Sinh viên nào có nguyện vọng làm Khoá luận và có đủ các điều kiện trên thì viết đơn
(kèm bảng điểm) gửi Ban chủ nhiệm Khoa trước 11h ngày 04/01/2017;
2. Sinh viên nộp đề xuất đề tài (nếu có) cùng đơn xin làm Khoá luận;
3. Khoa thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khoá luận vào ngày 11/01/2017;
4. Sinh viên làm Khoá luận có mặt tại Văn phòng Khoa lúc 10h00 ngày 13/01/2017 để
nhận đề tài và nghe hướng dẫn làm Khóa luận;
5. Lưu ý: Sinh viên nên suy nghĩ kĩ trước khi nộp đơn. Sau khi nhận đề tài rồi thì không
được rút khỏi việc làm Khoá luận.
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