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KẾ HOẠCH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Đại học (PĐH) thông báo Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)/môn thay thế tốt nghiệp (môn thay thế
TN năm học 2021-2022) của Khoa Quản trị kinh doanh như sau:

Stt Thời gian Nội dung thực hiện

1 Từ ngày 18/10-
30/10/2021

Sinh viên (SV) khóa tuyển sinh năm 2018 trở về trước đăng ký 3 môn thay thế TN/Khóa luận tốt nghiệp tại đường link: ĐĂNG KÝ
KHHT 3 MÔN THAY THẾ/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2021-2022 - Google Forms (bấm Ctrl + click vào link để
mở),
Lưu ý: SV đăng ký đủ điều kiện 3 môn thay thế TN/khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký môn học (thời khóa biểu). Sau khi SV đăng
ký thành công TKB nhớ theo dõi thông báo đóng học phí (SV Tiêu chuẩn, CLC đăng ký học lại), nếu SV không hoàn thành học
phí sẽ không được tham gia môn học, đồng thời học phí sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền học trong
đợt tiếp theo.

2 Trước 15/11/2021 SV nộp bảng điểm tiếng Anh quốc tế đầu ra để xét môn Thay thế TN/KLTN

3 Trước 15/11/2021 Khoa chuyển dữ liệu SV đăng ký 3 môn thay thế TN/Khóa luận tốt nghiệp về cho P. ĐH

4 25/11-26/11/2021
P.ĐH công bố sơ bộ SV đủ điều kiện làm KLTN/môn thay thế TN trên trang Hệ thống thông tin SV (HTTTSV) và chuyển dữ liệu cho
Khoa. SV xem danh sách sơ bộ trên hệ thống thông tin SVmục thông báo Chủ đề tốt nghiệp

5 27/11-01/12/2021

SV thắc mắc, khiếu nại nộp đơn trên HTTTSV nộp đơn trực tuyến nộp các loại đơn khác xem xét kết quả xét KLTN/môn
thay thế TN.
SV có nhu cầu học môn Thay thế TN nhưng chưa đạt học học phần Tiếng Anh cuối nộp đơn cam kết về Khoa Quản trị kinh doanh
(Lưu ý: Thời gian SV nộp bảng điểm Tiếng Anh quốc tế trước ngày 28/02/2022. Sau thời hạn này, SV không nộp bảng điểm Tiếng
Anh quốc tế sẽ bị ghi nhận điểm F vào điểm cuối kỳ học phần này. Trường hợp do dịch bệnh, Đơn vị tổ chức thi chứng chỉ Tiếng
Anh quốc tế không tổ chức thi, Nhà trường sẽ thông báo sau.)

Lưu hành nội bộ

https://docs.google.com/forms/d/14xaiV572pOLADRkXtNTOvb2TD8InRUZ0PTceXl7cw9A/edit
https://docs.google.com/forms/d/14xaiV572pOLADRkXtNTOvb2TD8InRUZ0PTceXl7cw9A/edit


Stt Thời gian Nội dung thực hiện

6 Trước 04/12/2021 Khoa gửi danh sách SV xin cứu xét làm KLTN/học môn thay thế TN do thiếu điểm Tiếng Anh học phần cuối về Phòng Đại học.

7 08/12-09/12/2021 PĐH công bố danh sách SV đủ điều kiện KLTN/môn thay thế TN trên trang HTTTSV mục thông báo Chủ đề tốt nghiệp

8 10/12-15/12/2021
Phòng Đại học phối hợp với khoa Quản tri kinh doanh xếp lịch học môn Thay thế TN.
Dự kiến 9h00 ngày 20/12 - 9h00 ngày 21/12/2021 SV đăng ký lịch học môn thay thế TN trên trang HTTTSV.
Lưu ý: SV đăng ký môn thay thế TN không được đăng ký trùng với các môn đang học trong học kỳ.

9 10/12-20/12/2021
Khoa triển khai Quy định và thực hiện theo thủ tục Kiểm soát môn thay thế TN/KLTN/ĐATN

Khoa phân công giảng viên hướng dẫn SV thực hiện KLTN

10
9h ngày

20/1209h ngày
21/12/2021

SV Đăng ký lịch học 3 môn thay thế TN

11 Dự kiến trước
03/01/2022

SV đóng học phí KLTN/môn thay thế TN
Lưu ý: Kết thúc đợt đóng học phí 02 ngày, PTC chuyển dữ liệu SV đóng tiền về PĐH. PĐH chuyển danh sách SV đóng tiền về Khoa.

12 10/01-17/04/2022 SV học môn thay thế TN/KLTN

13 26/04-28/04/2022 Khoa tổ chức bảo vệ KLTN

14 11/05-12/05/2022 Khoa nộp điểm: Môn thay thế TN/KLTN về P.KT&KĐCL

Trên đây là kế hoạch KLTN/môn thay thế năm học 2021-2022 của Khoa Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế về dịch bệnh COVID
khoa chủ động phối hợp với P. ĐH điều chỉnh kế hoạch triển khai, nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo cho sinh viên và an toàn phòng chống dịch bệnh./.
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