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THÔNG BĂo
VÔ vięc viĆt khóa luân tÓt nghięp

dÓi vó'i sinh viân dąi hoc Khóa 40 hę dąi hęc chinh quy

Căn cir Quy chë dăo tąo dupc ban hânh kčm theo QuyĆt đinh sÓ
2626/QĐ-ĐHLHN ngây 23 thâng 8 năm 2018 cda Hięu truông Truông Đąi hoc
Luât Hâ NÔi;

Căn ctr Quy dinh vë thvc tâp chuyën môn vâ khóa luân tÓt nghiÔp cta
sinh viën dąi hQC he chinh quy Truông Đąi hQC Luât Hâ NÔi duqc ban hânh kčm

theo QuyĆt dinh sô 2551/QĐ-ĐHLHN ngây 29 thâng IO năm 2015 cta Hięu
truông Trubng Đąi hQC Luât Hâ NÔi;

Phông Đâo tąo thông băo nÔi dung liën quan dën viët khóa luân tôt nghięp
(KLTN) dôi vói sinh viën Khoă 40 h? dąi hQC chinh quy nhu sau:

1. ĐiÔu kiën viet KLTN dÓi vó•i sinh viôn Khóa 40

- Tinh dën thôi diëm xćt viët KLTN, sinh viën không dang trong thbi gian

châp hânh hinh th[rc k} luât tîr cânh câo trč lën;

- Sinh viën dă tich luy ttr 90 tin chi tro lën;

- Điëm trung binh chung hoc tâp tÓi thiëu dąt ter 3,0 diĆm (thang diÔm 4)

trô lôn;

- Điôm cńa hoc phân viet KLTN tôi thiëu dąt tir 3,0 dićm (thang diëm 4)

tró lën vâ không duói diëm tôi thiëu do khoa chuyën môn có hęc phân dó quyët

dinh.

2. Danh sńch sinh viôn viet khóa luân tot nghięp

Tren co só diôu kięn viet khóa luân tôt nghięp, Phông Đâo tąo in danh

sâch sinh viën dll diëu kięn viët KLTN. Sinh viën xem danh sâch dll điëu kiën

viôt khóa luân tot nghiÔp niôm yët tąi don vi quân 19 sinh viën vâ tren công

thông tin di?n tu'r cóa Trubng.

3. Trńch nhięm cia cńc dan vi quân IS' sinh viân

- Căc don vi quân 19 sinh viën tiëp nhân, phôi hop vói Phông Đâo tąo giâi

quyët thâc măc cua sinh viôn Khóa 40 ttr ngây 03/12/201 8 dĆn ngây 07/12/2018;

- Công bô diëm toi thiëu dôi vói câc hoc phân (môn hoc) dë sinh viën



dăng k•S' viĆt KLTN;

- Lânh dąo căc khoa chuyôn môn chi dąo câc BÔ môn công bô dô tâi

KLTN vâ phân công giâng viën dcrqc htróng dăn sinh viën viôt KLTN vâ giri
danh sâch Cho Phông E)âo tąo vâo ngăy 10/12/2018.

4. Ke hoąch ding vi viĆt khóa luân tot nghiëp

- Sinh viën db diÔu kiÔn viët khóa luân tôt nghiëp thuc hięn dăng k} tNC
tuyôn tren Công TTĐT cta Trubng tir ngây 1 7/12/2018 dĆn ngây 18/12/201 8;

- Sinh viën thvc hiën viët khóa luân tÓt nghięp tir ngây 24/12/2018 dën

ngây 07/4/2019;

- Sinh viën nÔp khóa luân tôt nghiÔp tąi Văn phông khoa chuyën môn tčł•

ngây 9/4/2019 dĆn ngây 1 2/4/2019;

- Bâo KLTN ngây 15/4/2019 dćn ngăy 26/4/2019.

Lu•u Y: KLTN dup•c ddnh gió thông qua HÔi dông chânł KLTN,/.
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