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KẾ HOẠCH 

V/v tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  

cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021 – 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Điều chỉnh Tiến độ, Kế 

hoạch đào tạo Hệ đại học chính quy khoá 8,9,10; Đại học liên thông khoá 9 năm học 2021 – 

2022. 

Căn cứ các quyết định số: 1774/QĐ-TĐHHN, 1775/QĐ-TĐHHN , 1776/QĐ-TĐHHN, 

1778/QĐ-TĐHHN ngày 17/05/2016; 1835/QĐ-TĐHHN ngày 06/06/2017; 278/QĐ-TĐHHN, 

280/QĐ-TĐHHN ngày 01/2/2018; 1779/QĐ-TĐHHN ngày 17/05/2018; 3502/QĐ-TĐHHN 

ngày 23/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc 

Ban hành đề cương chi tiết các học phần trình độ đại học hệ chính quy. 

Căn cứ Quyết định số 2550/QĐ-TĐHHN ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức thực 

hiện và bảo vệ độ án /khóa luận tốt nghiệp; tổ chức các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

đối với sinh viên trình độ đại học. 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021-2022 như sau: 

1. Hình thức thi kết thúc học phần: Tự luận 

2. Phương thức thi: Trực tiếp tại Trường 

3. Dự kiến thời gian thi: Thứ 7 ngày 28/5/2022  

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần đối với các học phần thay thế khóa 

luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 8 năm học 2021-2022. Nhà trường thông 

báo để giảng viên, sinh viên được biết và triển khai thực hiện.  

          

   Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐ trường (để b/c); 

- Ban giám hiệu (để b/c); 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc trường; 

- Website Trường;                                                                                

- Lưu: VT, ĐT.TD (2)                          

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 
Lưu Văn Huyền 
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