
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2  

KHOA LỊCH SỬ 
 

Số:   01  /TB - LS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                       Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K42 

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử thông 

báo cho sinh viên K42 về nội dung kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Về điều kiện xét làm khóa luận tốt nghiệp 

- Tích lũy đủ tối thiểu 90 tín chỉ; 

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ II năm học 2018 – 2019 đạt từ 2,5 trở lên;  

- Tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp, không vi phạm quy chế thi, 

không bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên; 

- Có bài đăng trên Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học (hoặc có xác nhận 

đăng bài), có báo các tham dự Hội nghị khoa học sinh viên từ cấp khoa trở lên. 

2. Kế hoạch đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp 

- Lớp trưởng lớp K42 SP Lịch sử lập danh sách các sinh viên có đủ điều kiện xét 

làm khóa luận tốt nghiệp theo quy định trên (theo mẫu kèm theo thông báo này) và gửi 

về văn phòng Khoa Lịch sử trước ngày 2 tháng 9 năm 2019. 

- Căn cứ vào số lượng cán bộ hướng dẫn của từng chuyên ngành, Ban Chủ nhiệm 

khoa sẽ duyệt danh sách sinh viên được làm khóa luận và công bố trước ngày 5 tháng 

9 năm 2019. 

- Sinh viên sau khi được duyệt làm khóa luận tốt nghiệp cần liên hệ với giảng 

viên để đề nghị được hướng dẫn. Nếu trường hợp không có giảng viên nhận hướng dẫn 

thì BCN Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn. Sinh viên viết đơn xin đăng ký làm 

khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) có xác nhận của cán bộ hướng dẫn (nếu không có 

giảng viên hướng dẫn thì để trống) và gửi về văn phòng Khoa Lịch sử trước ngày 7 

tháng 9 năm 2019. 

* Lưu ý: Khuyến khích sinh viên đủ điều kiện tham gia đăng kí một đề tài 

nghiên cứu khoa học có nội dung liên quan đến đề tài khóa luận. 

- Mọi giấy tờ liên quan đến việc làm khóa luận gửi về văn phòng Khoa Lịch sử 

(cô Phan Thị Thúy Châm nhận). 

                                                                                      Trưởng khoa  

                                                                                          (Đã ký)                                  

                                

                        

 

                                                                   Nguyễn Văn Dũng 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN K42  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Lớp: …............................................... 

TT Họ và tên Điểm tích lũy  Điểm rèn luyện năm 3 
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(Ấn định danh sách này có:.............sinh viên) 

Ghi chú: Sắp xếp theo thứ tự điểm tích lũy từ cao xuống thấp 

                                                                                 Lớp trưởng 

                                                                                                                 (Ký và họ tên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

 

                       Kính gửi: - Ban Giám hiệu  

                                        - Phòng Đào tạo 

                                        - BCN Khoa Lịch sử 

  

Tên em là: ............................................................................................................ 

Lớp:.................................................................................................................. 

Chuyên ngành:....................................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc:...................................................................................................... 

Điện thoại:............................................................................................................. 

       Em viết đơn này xin đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Chuyên ngành1:…………………………………………………………… 

2. Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp dự kiến: 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

3. Giảng viên hướng dẫn: 

- Họ và tên:............................................................................................................. 

- Đơn vị công tác:................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

           Nếu được chấp nhận, em xin cam kết thực hiện đúng quy định về làm 

khóa luận tốt nghiệp của khoa và nhà trường. 

                                                       Hà Nội, ngày ..........tháng..........năm 20...... 

                                                                        Người làm đơn 

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của GVHD 

 
 


