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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Số: 444/TB-ĐHHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014 - 2018 
 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 

1846/QĐ-ĐHHN ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; 

Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Hà Nội; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018;  

Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 

2014 -2018 như sau: 

1. Tổ chức thi hết học kỳ 8, làm khóa luận: 

1.1. Các Khoa, Bộ môn bố trí lịch học và thi hết học kỳ 8 theo đúng kế hoạch học tập 

của Nhà trường (thi, chấm thi xong trước ngày 25 tháng 5 năm 2018).  

1.2. Khoa Giáo dục Chính, Bộ môn Ngữ văn, Bộ môn GDTC&QP, Bộ môn Tin học 

Cơ sở cập nhập điểm trên hệ thống EMS và chuyển điểm chính thức của sinh viên 

thuộc diện xét tốt nghiệp đợt 1 cho các Khoa/Bộ môn trước 17 giờ ngày 29 tháng 05 

năm 2018. 

1.3. Khóa luận: 

1.3.1. Đối với sinh viên khối ngành ngôn ngữ, sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam: Khóa luận thay thế cho học phần Thực hành dịch 3 hoặc một số học phần 

tương đương 10 đơn vị học trình trong chương trình học kỳ 8. Sinh viên viết khóa luận 

vẫn phải tham gia học các học phần này, nhưng được miễn thi.  

1.3.2. Đối với sinh viên khối chuyên ngành đào tạo bằng bằng tiếng Anh: Khóa luận 

thay thế cho học phần Thực tập nghề nghiệp. Sinh viên viết khóa luận được tính thêm 

10 đơn vị học trình trong bảng điểm toàn khóa. 

1.3.3. Khóa luận được tổ chức chấm theo quy định và lấy 01 đầu điểm, điểm khóa luận 

là điểm trung bình chung của 03 giáo viên chấm (giáo viên hướng dẫn và 02 giáo viên 

khác), 5.0 điểm trở lên là đạt.     

1.3.4. Điều kiện làm khóa luận: 

Sinh viên có thể đăng ký xét làm khoá luận nếu đáp ứng các điều kiện sau: 

- Điểm trung bình chung học tập đến hết học kỳ 7  ≥ 7.0. 

- Điểm trung bình chung của môn làm khoá luận phải ≥ 7.0. 

- Môn làm khoá luận không có điểm thi lại. 

- Tỷ lệ sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp không vượt quá 20% tổng số sinh viên (xét 

theo thứ tự từ trên xuống). 

- Có đề tài khóa luận liên quan đến các môn học trong chương trình và được Khoa/Bộ 

môn duyệt. 

1.3.5. Quy định về khoá luận:  

Khóa luận phải có độ dài tối thiểu 30 trang đánh máy, khổ giấy A4, kiểu chữ Times 

New Roman cỡ chữ 13, Unicode không kể phần phụ lục, biểu bảng, được đóng thành 5 

quyển và bản sao trên 2 đĩa CD để nộp cho Hội đồng chấm khóa luận và Thư viện. 

1.3.6. Thời hạn đăng ký viết khóa luận và tiến độ thực hiện đối với khóa 2014-2018: 
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- Các Khoa/Bộ môn lập danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp gửi 

cho Phòng Quản lý Đào tạo trước 17 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2018. 

- Các Khoa/Bộ môn hoàn thành việc chấm khóa luận trước 17 giờ ngày 29 tháng 05 

năm 2018.   

2. Xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp: 

2.1. Nhà trường căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện toàn khóa để xét hoàn thành 

chương trình và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Kết thúc khóa học, những sinh 

viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp: 

2.1.1 Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ 

học tập. 

2.1.2 Tích luỹ đủ số học phần quy định, không còn học phần bị điểm dưới 5.0. 

2.1.3 Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất.  

2.1.4 Đối với sinh viên khối chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng 

Anh B2. Đối với sinh viên khối ngôn ngữ (trừ ngành Tiếng Việt): Đạt trình độ C1 

ngôn ngữ được đào tạo. 

2.1.5 Không nợ sách, tài liệu của Thư viện. 

2.1.6 Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Trường. 

2.2. Tổng hợp điểm toàn khóa, công nhận tốt nghiệp: 

- Các Khoa/Bộ môn hoàn thành bảng điểm tổng hợp toàn khóa theo khung trên hệ 

thống EMS của Nhà trường và nộp bản cứng cho Hội đồng xét tốt nghiệp qua phòng 

Quản lý Đào tạo (theo mẫu) trước 17 giờ ngày 04 tháng 6 năm 2018.  

- Nhà trường xét tốt nghiệp: Ngày 11 tháng 6 năm 2018. 

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt 

nghiệp cho những sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 2.1 trong 

Thông báo này. 

- Lễ tốt nghiệp ra trường: Ngày 30 tháng 6 năm 2018. 

3. Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cuối khóa:  

Nhà trường tổ chức 02 kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (dạng thức HANU 

TEST, theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho sinh viên khóa 

2014 - 2018 tất cả các ngành trước khi ra trường và sinh viên các khóa khác theo 

Thông báo số 1800/TB-ĐHHN ngày 24 tháng 8 năm 2017. 
                    

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:     
- Các khoa/bộ môn hệ đào tạo chính quy; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, QLĐT. (Đã ký) 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Trào 
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KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

KHÓA 2014 - 2018 

(Kèm theo Thông báo số:444/TB-ĐHHN ngày 09 tháng 03 năm 2018) 

 

TT Nội dung công việc Thời gian hoàn thành 

1.  

Các khoa duyệt danh sách sinh viên 

làm khoá luận tốt nghiệp và chuyển 

cho phòng Quản lý Đào tạo 
Trước ngày 17 giờ 19/03/2018 

2.  Kết thúc học kỳ 8.  Trước ngày 25/05/2018 

3.  Chấm khoá luận tốt nghiệp Trước ngày 17 giờ 29/05/2018 

4.  
Sinh viên đăng ký thi năng lực 

ngoại ngữ đợt 2 

Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 

30/03/2018 

5.  Thi năng lực ngoại ngữ - Đợt 2 

Khối các ngành ngôn ngữ, ngành Tiếng 

Việt và VHVN: 07/04/2018 

Khối các ngành đào tạo bằng tiếng Anh 

và ngành Ngôn ngữ Anh: 08/04/2018 

6.  
Nộp bảng tổng hợp kết quả học tập 

toàn khóa 
Trước 17 giờ ngày 04/06/2018 

7.  
Hội đồng cấp Trường xét công 

nhận tốt nghiệp 
Ngày 11/06/2018 

8.  Lễ tốt nghiệp ra trường Ngày 30/06/2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 




