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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Khoa Tiếng Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  
V/v Đăng ký và viết Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 2019-2023  

Theo kế hoạch đào tạo năm học học 2022-2023, Khoa tiếng Đức thông báo việc triển 

khai viết và chấm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên khóa 2019-2023. Thông tin 

cụ thể như sau: 

1. Điều kiện đăng ký viết KLTN:  

- Điểm trung bình chung học tập đến hết HK 6: ≥ 3 

- Điểm trung bình chung của các môn chuyên ngành: ≥ 3  

- Có đề tài KLTN liên quan đến các môn học trong chương trình đào tạo 

2. Kế hoạch thời gian: 

07/10/2022 
Sinh viên đủ các điều kiện như mục (1) đăng kí tên môn học dự định viết 

hoặc chủ đề (nếu có) qua địa chỉ hongptg@hanu.edu.vn  (cô Phan Thị Hồng) 

21/10/2022 
Khoa kiểm tra điều kiện và phân công, thông báo giáo viên hướng dẫn 

(GVHD) 

21/10/2022 

- 

28/11/2022 

Sinh viên liên hệ với GVHD để xin tư vấn về đề tài và phương pháp, hoàn 

thiện đề cương NC (Theo mẫu) 

28/11/2022 

Nộp đề cương cho cô Phan Thị Hồng 

Lưu ý: Đề cương cần có tên đề tài đã được dịch sang tiếng Việt và đã được 

GVHD ký thông qua 

09/12/2022 Duyệt đề cương NC và thông báo kết quả phê duyệt 

10/12/2022  

- 

28/04/2023 

Triển  khai NC và viết KLTN 

28/04/2023 Nộp KLTN (3 bản in bìa bình thường) 
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Trước 

12/05/2023 
Chấm KLTN 

Trước 

20/05/2023 

Nộp chính thức cho thư viện: 2 quyển bìa cứng + 1 CD (file Word và PDF) 

(SV tự nộp cho thư viện) 

Nộp cho khoa: 1 quyển bìa mềm  

Thông báo được đăng tải trên website http://www.de.hanu.vn  
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TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Đặng Thị Thu Hiền 

 

 

 


