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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong việc  

tổ chức cho sinh viên thực hiện bài tập lớn đối với các học phần thay thế  

khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy  

tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-TĐHHN ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thay đổi hình thức 

thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy 

tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021, Nhà trường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện 

và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: 

1. Cách thức thực hiện và nhiệm vụ của các đơn vị  

 - Căn cứ nội dung giảng dạy của các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, các 

khoa/bộ môn giao nội dung câu hỏi bài tập lớn cho sinh viên thực hiện đồng thời gửi nội 

dung câu hỏi của bài tập lớn về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để phục 

vụ cho việc quản lý và giám sát. 

 - Sinh viên thực hiện xong bài tập lớn sẽ nộp bản số định dạng .pdf theo thời 

gian quy định về địa chỉ email của khoa/bộ môn cung cấp cho sinh viên và đồng 

thời gửi về địa chỉ email của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục       

(phongkhaothi@hunre.edu.vn). 

 - Phòng Đào tạo xử lý danh sách phòng thi trên phần mềm quản lý đào tạo và cung 

cấp danh sách cho phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và các khoa/bộ môn. 

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kết hợp cùng khoa/bộ môn 

giám sát việc nộp bài của sinh viên đúng thời hạn, phân công và triển khai cho giảng viên 

chấm bài tập lớn cho sinh viên. Việc chấm bài tập lớn được thực hiện theo đúng quy trình 

chấm bài thi kết thúc học phần.  

- Sau khi chấm xong bài tập lớn của sinh viên, giảng viên nhập điểm vào phần 

mềm quản lý đào tạo theo danh sách thi đã được cung cấp. Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục giám sát việc nhập điểm đúng thời hạn của giảng viên chấm thi.  

 - Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, sinh viên in nội dung bài tập lớn, đóng bìa 

mềm và nộp cho khoa/bộ môn quản lý theo lịch thông báo của Nhà trường. Khoa/bộ môn 

tổng hợp theo danh sách thi và nộp về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để 

lưu trữ. Đồng thời, các khoa/bộ môn hoàn thiện các giấy tờ cần thiết liên quan đến điểm 
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thành phần, điểm thi và điểm tổng kết học phần cho phòng Đào tạo và phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng giáo dục lưu trữ theo quy trình như thi kết thúc học phần. 

2. Thời gian thực hiện 

TT Thời gian Nội dung 

1 
Buổi học cuối cùng kết thúc 

học phần 

- Khoa/bộ môn giao nội dung bài tập lớn cho 

sinh viên 

- Khoa/bộ môn gửi nội dung bài tập lớn cho 

phòng Khảo thí & ĐBCLGD 

2 Ngày 03/06/2021 

Phòng Đào tạo cung cấp danh sách thi cho 

phòng Khảo thí & ĐBCLGD và các khoa/bộ 

môn 

3 Từ 31/05 đến 06/06/2021 Sinh viên thực hiện bài tập lớn 

4 Ngày 07/06/2021 

- Sinh viên nộp bài tập lớn về địa chỉ email 

của khoa/bộ môn và địa chỉ email của phòng 

Khảo thí & ĐBCLGD 

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD kết hợp cùng 

khoa/bộ môn phân công giảng viên chấm bài 

tập lớn của sinh viên 

5 Từ 08/06 đến 14/06/2021 Giảng viên chấm bài tập lớn của sinh viên 

6 Ngày 15/06/2021  
Giảng viên hoàn thiện điểm trên phần mềm 

đào tạo  

 Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên được biết để tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT.HH. (2) 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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