
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Phòng Đào tạo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ



ĐÓN TIẾP

19:45 - 20:00

Đón tiếp đại biểu, 
văn nghệ khai mạc

KHAI MẠC

Ban Giám hiệu phát biểu 
khai mạc chương trình

HƯỚNG DẪN

Phòng Đào tạo trình bày 
hướng dẫn quy trình 

bảo vệ KLTN

HỎI - ĐÁP

Giải đáp thắc mắc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

20:00 - 20:10

20:10 - 20:40 20:40 - 21:20



CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

● QĐ 1290 (ngày 1/9/2021): Quy định tạm thời về việc làm khóa luận tốt
nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN 

● QĐ 1597 (ngày 2/12/2021): Ban hành các phụ lục

1. Phụ lục 1: Trách nhiệm và quyền hạn đối với cán bộ hướng dẫn KLTN 
2. Phụ lục 2: Hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm KLTN 
3. Phụ lục 3. Hướng dẫn Quy trình bảo vệ KLTN 



Những điểm mới

Đối với sinh viên CLC TT23:

1. KLTN là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả sinh viên các CTĐT CLC TT23.

2. Sinh viên học môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và đạt

điểm D trở lên hoặc

Phải tham dự tối thiểu 3 toạ đàm hướng dẫn phương pháp làm KLTN

do trường và/hoặc khoa/bộ môn tổ chức trong năm và được đánh giá ở

mức Đạt.

4. KLTN phải được viết bằng ngoại ngữ chuyên ngành đào tạo của sinh

viên hoặc bằng tiếng Anh.



Chủ đề khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên có thể lựa chọn các chủ đề có liên quan (trực tiếp hoặc gián

tiếp) tới các học phần (bắt buộc hoặc tự chọn) trong CTĐT (kể cả các

học phần sinh viên không đăng ký học trong khoá học).

Ngôn ngữ, văn 
hóa và quốc tế

học

Giáo dục ngoại
ngữ, Cộng đồng

& xã hội

Kinh tế và chính
trị

Đổi mới sáng tạo
và khởi nghiệp



Các loại hình khóa luận tốt nghiệp

Nghiên 
cứu

Ứng dụng, 
đổi mới sáng

tạo

Thực
hành, 
khởi

nghiệp



SỐ LƯỢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 417

390

24

3

Nghiên cứu ĐMST Khởi nghiệp





CÁC MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
KHÓA QH2018.F1

Phổ biến/hướng 
dẫn quy định làm 

KHTN cho sinh viên

Sinh viên đăng ký
làm KLTN với
Khoa/Bộ môn

Sinh viên viết đề cương 
chi tiết, các Khoa/Bộ 
môn duyệt đề cương
theo kế hoạch của

Khoa/Bộ môn

- Sinh viên đăng
ký đề tài KLTN với
Khoa/Bộ môn
- Phân công CBHD

10/9 - 20/9/2021 20/9 - 30/9/2021 Trước ngày 22/02/202230/9 - 30/10/2021



CÁC MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
KHÓA QH2018.F1

Sinh viên nộp 4 bản 
KLTN chính thức 

(bản cứng và bản mềm)

theo kế hoạch của
Khoa/Bộ môn

Tổ chức bảo vệ
Khóa luận tốt nghiệp
theo kế hoạch của

Khoa/Bộ môn

Sinh viên nộp bản khóa 
luận tốt nghiệp hoàn 

thiện sau chỉnh sửa cho
Trung tâm Công nghệ

Thông tin Truyền thông
và Học liệu

Các Khoa/Bộ môn
hoàn thành điểm

KLTN

Trước ngày 
03/5/2022

Trước ngày 
22/5/2022

Trước ngày 30/6/2022
Trước ngày 
31/5/2022



TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Phụ lục 1 Thông báo số 1597/TB-ĐHNN 
ngày 02/12/2021

ĐỐI VỚI CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP



TIÊU CHUẨN CỦA 
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Tiêu chuẩn của cán bộ hướng dẫn

● Mỗi Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có một

hoặc hai cán bộ hướng dẫn (CBHD).

● Trường hợp có hai CBHD, trong quyết định

giao đề tài và cử CBHD cần ghi rõ CBHD

thứ nhất và CBHD thứ hai.



01 CBHD 01-02 CBHD

KLTN định hướng 
nghiên cứu

KLTN định hướng ứng dụng, 
đổi mới sáng tạo và định 

hướng thực hành khởi nghiệp

➢ Việc sinh viên đề xuất bổ sung CBHD thứ hai phải được sự phê duyệt

của Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc trường.



Tiêu chuẩn của cán bộ hướng dẫn

● CBHD thứ nhất là cán bộ cơ hữu của Trường Đại

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

● CBHD thứ hai (nếu có) là cán bộ trong hoặc ngoài

trường tốt nghiệp đại học trở lên, am hiểu lĩnh vực

liên quan đến đề tài KLTN của sinh viên.

● Trong cùng một thời điểm, CBHD được hướng dẫn

tối đa 8 KLTN.



Tiêu chuẩn của cán bộ hướng dẫn

● Ngoài các tiêu chuẩn quy định trên:

Với những KLTN bằng tiếng Anh (của sinh viên

thuộc CTĐT khác ngoài Ngôn ngữ Anh và Sư phạm

Anh) phải có ít nhất 01 CBHD là người có năng lực

tiếng Anh phù hợp.



TRÁCH NHIỆM CỦA 
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
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Trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn

● Có trách nhiệm khai báo đầy đủ, chính xác

và cập nhật thường xuyên thông tin cá

nhân trong dữ liệu CBHD được đăng tải

trong mục Khóa luận tốt nghiệp trên

chuyên trang Đào tạo của trường.



Kể từ thời điểm có quyết định giao đề tài và cử CBHD

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể 
tiếp tục hướng dẫn

CBHD có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình làm
Khóa luận tốt nghiệp.

✓ CBHD phải trao đổi với sinh viên để đề xuất thay đổi CBHD.

✓ Việc thay đổi chỉ có giá trị sau khi có ý kiến chấp thuận bằng

văn bản của Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc trường.

✓ Thời gian thay đổi chậm nhất là 8 tuần sau khi có quyết định

phân công hướng dẫn.



Đối với những KLTN không đảm bảo tiến độ

❖ CBHD có trách nhiệm báo cáo Trưởng khoa/bộ môn trực

thuộc trường để có hướng xử lý.

❖ Nếu những KLTN này có hai CBHD, hai CBHD phải thống

nhất trước với nhau những vấn đề sẽ được báo cáo.

❖ CBHD có trách nhiệm xác nhận đồng ý hoặc không đồng

ý cho sinh viên được bảo vệ KLTN.

❖ Đồng thời, CBHD chấm điểm KLTN và gửi về khoa/bộ

môn trực thuộc trường theo đúng thời hạn quy định.



Cán bộ hướng dẫn 1 Cán bộ hướng dẫn 2

✓ Là người chịu trách nhiệm

chính về việc hỗ trợ sinh viên

thực hiện KLTN.

✓ Có trách nhiệm tổ chức buổi

gặp mặt để trao đổi, phân

công nhiệm vụ, thống nhất

cách thức làm việc với CBHD

thứ hai (nếu có) và sinh viên.

✓ Có trách nhiệm phối hợp với CBHD

thứ nhất trong việc hướng dẫn

sinh viên thực hiện KLTN.



QUYỀN HẠN CỦA 
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
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Với Khóa luận tốt nghiệp có 01 cán bộ hướng dẫn

Với Khóa luận tốt nghiệp có 02 cán bộ hướng dẫn

CBHD được tính 15 giờ giảng dạy.

✓ CBHD thứ nhất được tính 10 giờ giảng dạy và 5 giờ chấm KLTN

được quy ra kinh phí

✓ CBHD thứ hai được hưởng kinh phí trực tiếp tương đương với 8

giờ giảng dạy.



CBHD có quyền từ chối hướng dẫn:

● Khi đã hướng dẫn đủ số lượng KLTN tối đa theo quy định.

● Sau một tháng kể từ ngày có quyết định giao đề tài và cử

CBHD mà sinh viên không liên hệ để thực hiện công việc

hoặc không tuân thủ sự hướng dẫn, hoặc không hoàn

thành kế hoạch, tiến độ làm KLTN mà không có lý do

chính đáng.



KÊNH LIÊN LẠC

● CBHD2: liên lạc qua văn phòng ULIS ALUMNI

● CBHD1, SV: liên lạc qua Văn phòng khoa

● Khoa liên lạc qua PĐT khi cần hỗ trợ





HỎI ĐÁP



CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Chúc thầy cô và các bạn sinh viên một năm 
Nhâm Dần 2022 luôn mạnh khỏe, vui vẻ và 
gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!


