TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /KSH
V/v kế hoạch bảo vệ KLTN Khóa QH.2017.T
(2017-2021)

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Các Bộ môn
- Sinh viên các lớp khóa QH.2017.T (K62: 2017-2021)
Căn cứ các công văn thông báo và hướng dẫn của Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên: số 2390/ĐHKHTN-ĐT, ngày 10/8/2020 về lịch trình đào tạo năm học
2020-2021; số 2619/HD-ĐHKHTN, ngày 31/8/2020 về tổ chức quản lý, giảng dạy,
học tập năm học 2020-2021; số 162/HD-ĐHKHTN, ngày 19/01/2021 về việc tổ chức
làm khóa luận, chấm khóa luận và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt
nghiệp năm học 2020-2021;
Căn cứ kết luận của Trưởng Khoa ngày 16/4/2021 tại cuộc họp giữa Ban Lãnh
đạo Khoa và Trưởng các Bộ môn;
Khoa Sinh học thông báo đến các bộ môn kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt
nghiệp (KLTN) của sinh viên Khóa QH.2017.T (K62: 2017-2021) thuộc các chương
trình đào tạo (CTĐT): 1) chuẩn ngành Sinh học, 2) chuẩn ngành Công nghệ Sinh học
(CNSH), 3) chuẩn Chất lượng cao Công nghệ sinh học, 4) chuẩn quốc tế Sinh học và
5) Tài năng Sinh học như sau:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
- Thời gian tổ chức bảo vệ KLTN tại các bộ môn: từ ngày 14/6/2021 đến ngày
18/6/2021. Trưởng các bộ môn cân đối số lượng sinh viên của đơn vị mình và chủ
động thời gian để tổ chức bảo vệ KLTN.
- Các Bộ môn gửi thời gian và địa điểm bảo vệ KLTN về Phòng 430/T1 (Giáo
vụ Khoa: CN. Trịnh Thu Hiền) và File điện tử gửi vào e-mail của Thư ký Hội đồng
KH&ĐT Khoa (PGS.TS. Đoàn Hương Mai): doanhuongmai@gmail.com trước ngày
07/6/2021.
- Sinh viên phải hoàn thành và nộp 05 bản khoá luận cho bộ môn trước khi bảo
vệ ít nhất 05 ngày để các thành viên hội đồng đọc và viết nhận xét (Ủy viên phản
biện). Các bản khóa luận nộp cho bộ môn có thể đóng bìa mềm.
- Sinh viên CTĐT chuẩn quốc tế Sinh học viết khóa luận và bảo vệ khóa luận
tốt nghiệp bằng tiếng Anh.
- Khoa Sinh học khuyến khích sinh viên CTĐT Tài năng Sinh học, chuẩn Chất
lượng cao CNSH và các CTĐT khác viết khóa luận và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
bằng tiếng Anh. Các bộ môn có thể mời giảng viên người nước ngoài có cùng chuyên
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môn, có trình độ từ tiến sĩ trở lên tham gia hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp
CTĐT tài năng và chuẩn quốc tế.
2. Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp
2.1. Hội đồng chấm KLTN các CTĐT chuẩn ngành Sinh học và chuẩn
ngành CNSH
Số thành viên của hội đồng gồm từ 4 người trở lên, trong đó có 1 chủ tịch hội
đồng, 1 thư ký, 1 đại diện phản biện, 1 đại diện tập thể hướng dẫn và các uỷ viên
khác,... Các thành viên hội đồng có học vị từ thạc sĩ trở lên hoặc nếu là cử nhân thì
phải có thời gian công tác từ 2 năm trở lên. Danh sách đề xuất hội đồng theo Mẫu 01
gửi kèm.
2.2. Hội đồng chấm KLTN các CTĐT Tài năng Sinh học, chuẩn quốc tế
Sinh học và chuẩn CLC CNSH
Số thành viên của hội đồng gồm 5 người, trong đó có 1 chủ tịch hội đồng, 1
thư ký, ít nhất 1 đại diện phản biện, 1 đại diện tập thể hướng dẫn và các uỷ viên
khác,… (chủ tịch và thư ký không phải là cán bộ phản biện và cán bộ hướng dẫn).
Các thành viên hội đồng có học vị từ thạc sĩ trở lên. Danh sách đề xuất hội đồng theo
Mẫu 02 gửi kèm.
Danh sách Hội đồng chấm KLTN (Mẫu 01 và Mẫu 02) gửi về Phòng 430/T1
(Giáo vụ Khoa: CN. Trịnh Thu Hiền); File điện tử gửi vào e-mail của Thư ký Hội
đồng KH&ĐT Khoa (PGS.TS. Đoàn Hương Mai): doanhuongmai@gmail.com, trước
ngày 22/5/2021.
3. Nộp kết quả bảo vệ KLTN và họp Hội đồng chấm KLTN cấp Khoa
Các biểu mẫu liên quan đến công tác nhận xét và chấm KLTN cho sinh viên
các chương trình đào tạo và Giấy mời của Khoa được gửi kèm gồm:
- Nhận xét của Cán bộ hướng dẫn: Mẫu 3a, Mẫu 3b;
- Nhận xét của Cán bộ phản biện: Mẫu 4a, Mẫu 4b;
- Phiếu chấm điểm: Mẫu 5;
- Bảng tổng hợp điểm của Hội đồng chấm KLTN: Mẫu 6;
- Bảng tổng hợp điểm của Bộ môn: Mẫu 7;
- Giấy mời của Khoa (chuyển đến các Bộ môn trước ngày 10/6/2021): Mẫu 8.
Các đơn vị nộp kết quả bảo vệ KLTN của sinh viên về Phòng 430/T1 (Giáo vụ
Khoa: CN. Trịnh Thu Hiền) và File điện tử gửi vào e-mail của Thư ký Hội đồng
KH&ĐT Khoa (PGS.TS. Đoàn Hương Mai): doanhuongmai@gmail.com, trước
10h30 ngày 22/6/2021.
Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Khoa sẽ họp vào lúc 9h00 ngày 23/6/2021.
4. Các nội dung liên quan khác (nếu có) sẽ được thông báo trong các công văn
tiếp theo
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Đề nghị trưởng các bộ môn chú ý các nội dung công việc và các mốc thời gian
để thực hiện tốt công tác tổ chức bảo vệ KLTN cho sinh viên Khóa QH.2017.T.
Trân trọng cảm ơn./.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Phòng ĐT (để báo cáo);
- Lưu VT.

TS. Nguyễn Thành Nam
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