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THÔNG BĂo
viëc viĆt khóa luân tÓt nghięp dÓi vói Sinh viân Khóa 15 (2016-2019)

h? văn bing dąi hęc thó• hai chinh quy (dQt 2)

Căn ct "Quy chĆ dâo tąo đąi hoc h? chinh quy theo h? thÓng tin chi cła
Truô•ng Đąi hQC Luât Hâ NÔi” ban hânh kčm theo QuyĆt dinh só 2626/QĐ-
ĐHLHN ngây 23 thăng 8 năm 2018 cła Hięu tru&ng Trubng Đąi hoc Luât Hâ
Nôi•,

Căn cir QuyĆt dinh só 2552/QĐ-ĐHLHN ngây 29 thâng 10 năm 2015 cła
Hięu truông Tručyng Đąi hQC Luât Hâ NÔi ve vięc ban hânh "Quy dinh vÔ dâo
tąo dë câp bing tôt nghięp dąi hoc thir hai h? chinh quy” cła Tručng Đąi hoc
Luât I-Iâ Nôi,

Phông Đâo tąo thông bâo nÔi dung liën quan dën viët khóa luân tÓt nghięp
(KLTN) dói vói Sinh viën Khóa 15 lóp K15DCQ, K15ECQ, K15FCQ,
K15GCQ, K15HCQ, K151CQ, KI 5KCQ h? văn bing dąi hQC thir hai chinh quy
nhu sau:

1. ĐiÔu kięn viĆt khóa luân tÓt nghięp:
- T inh tir thôi diëm xćt viet Khóa luân tÓt nghięp (KLTN), Sinh viën hę văn

bing dąi hec tlił hai chinh quy không dang trong thôi gian châp hânh hinh thirc
k} luât tir cânh câo tró lën;

- Sinh viën tich Ity dó sô hoc phân, môn hoc cła 03 hQC k};
- Điëm trung binh chung hQC tâp tÓi thiëu dął tir 3.0 (thang diĆm 4) tró lën;
- Điëm cła hQC phân viĆt KLTN tôi thiĆu dął tîr 3.0 (thang diÔm 4) tró lën vă

không duói diëm tôi thiëu do khoa chuyën môn có hoc phân dó quyët dinh;
- Sinh viën duqc Chen mÔt trong so câc môn hQC chuyën ngănh Luât (dă duqc

hoc) trong chucyng trinh dăo tąo dë viët KLTN.

2. Thbi gian dăng k' viĆt Khóa luân tÓt nghiëp
Sinh viôn đăng k} viĆt KLTN tł ngây 24/12 dën ngăy 27/12/2018 tąi don vi

quân ły Sinh viën.

3. Danh sńch Sinh viôn viet Khóa luân tot nghięp
- Sinh viën Khóa 15 h? văn băng dąi hęc thir hai chinh quy râ soât diëm hec

phân căc môn hoc tłr đâu khóa hQC.

- Tren co só diÔu kięn Sinh viën duqc viët KLTN, Phông Đâo tąo phôi hqp
vói câc Khoa quân ły Sinh viën in danh sźch Sinh viën diëu kięn viĆt KLTN.
Sinh viën xem danh săch dó dieu kięn viët KLTN tąi dcyn vi quân ły Sinh viën vă
tren công thông tin dięn tir cła Trubng.

4. Trńch nhięm cia cńc dcn vi quin ľ Sinh viôn
- Câc dan vi quân ły Sinh viën tiëp nhân, phÓi hqp vói Phông Đâo tąo giâi

quyët thăc măc cła Sinh viën Khóa 15 h? văn bing dąi hęc thir hai chinh quy
ngây 24/12 dĆn ngây 27/12/2018.



- I-lêt thòi gian trên, cic Khoa quàn IY Sinh viên phôi hqp cùng Phòng Dào
tao lâl) danh sâch và kiêm tra danh sâch Sinh viên Viêt K LTN, Phòng Dào tao
soon thào Quyêt dinh trinh I-liêu trur&ng 1<9.

- Lânh dao câc Khoa chuyên môn chi dao bê môn công bô diêm tôi thiêu dôi
Véi câc hoc phân (môn hoc) dé Sinh viên dàng Viêt KLTN•, công bô dê tài
KLTN và phân công giàng viên dtrqc htr6ng dân Sinh viên Viêt KLTN tù ngày
01/01 dén ngày 08/01/2019.

Câc bô môn gCri lai Phòng Dào tao (d/c Chu Dinh Phong) danh sâch phân
công giàng viên htréng dàn Sinh viên, chon dè tài Viêt KLTN cho Sinh viên vào
ngày 10/01/2019.

5. Ké hOi1Ch thvc hiên
- Sinh viên thuc hièn Viêt KLTN tir ngày 14/01 dén ngày 28/04/2019.
- Sinh viên nop KLTN tai vin phòng Khoa chuyên môn tù ngày 06/05 dên

ngày 8/05/2019.
- Bào KLTN tir ngày 09/05 dén ngày 17/05/2019.

Lu•u y.• Sinh viên hiën viëc bâo vê KLTN tai Hêi dông châm KLTN./.
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