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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt HK 1 năm học 2021 – 2022 

------------------------------------ 

Nhằm triển khai kế hoạch học tập và thực hiện khóa luận tốt  nghiệp đợt học kỳ 
1 năm học 2021-2022, khoa QTKD thông báo đến các bạn sinh viên hệ đại học từ 
khóa 14 và các khóa trước như sau: 

 
- Yêu cầu: các bạn sinh viên đã hoàn thành thực tập doanh nghiệp hoặc đang thực 

tập doanh nghiệp (triển khai đợt 30/6/2021) và đáp ứng đầy đủ điều kiện học 
phần khóa luận tốt nghiệp  và có nhu cầu thực hiện học phần khóa luận tốt nghiệp 
học kỳ 1 năm học 2021-2022, đăng ký theo link, hạn chót đến 15h00 ngày 
21/08/2021. 

https://bit.ly/3yWM6E7 

- Khoa QTKD sẽ thông tin về phân công giảng viên hướng dẫn và thời gian, địa 
điểm buổi sinh hoạt định hướng (dự kiến từ ngày 28 đến 30 tháng 8/2021 bằng 
hình thức trực tuyến qua MS Tearm).  

- Về thời gian thực hiện: Sinh viên sẽ thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong 14 tuần 
và được tính từ ngày được phân công giảng viên hướng dẫn. Sinh viên thực hiện 
khóa luận tốt nghiệp theo lịch hướng dẫn hàng tuần của giảng viên hướng dẫn. 
Thời gian dự kiến hoàn thành và nộp bài KLTN từ 14/12/2021 đến 18/12/2021. 

- Qui định về hình thức, nội dung và biểu mẫu liên quan đến khóa luận tốt nghiệp 
sinh viên xem trên Website của khoa Quản trị kinh doanh và thông tin do giảng 
viên hướng dẫn cung cấp trong quá trình thực hiện. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần thông tin hỗ trợ, sinh 
viên liên hệ với giảng  viên hướng dẫn, Ban chủ nhiệm khoa, giáo vụ khoa để 
được hỗ trợ giải quyết. 
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