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Th«ng b¸o 
(VÒ viÖc chuÈn bÞ xÐt tèt nghiÖp cho sinh viªn K59-  n¨m 2013) 

 KÝnh göi: - Ban chñ nhiÖm c¸c khoa 
 

§Ó chuÈn bÞ cho viÖc xÐt tèt nghiÖp n¨m 2013, nhµ tr−êng ®Ò nghÞ c¸c khoa hoµn 
thµnh viÖc nhËp ®iÓm häc phÇn cho sinh viªn K59 t¹i khoa theo tinh thÇn c«ng v¨n sè 
103/§HSPHN-§T ngµy 21/03/2013 vµ thùc hiÖn viÖc xÐt tèt nghiÖp cho sinh viªn theo 
kÕ ho¹ch nh− sau: 

§ît 1: 
+ Tõ 06/05 ®Õn 10/05/2013: XÐt tèt nghiÖp t¹i khoa vµ göi Biªn b¶n xÐt TN cho 

phßng §µo t¹o tr−íc ngµy 11/05/2013. 
+ Tõ 13/05 ®Õn 17/05/2013:  Häp héi ®ång tr−êng xÐt Tèt nghiÖp ®ît 1. 
+ Ngµy 03/06/2013: Dù kiÕn ph¸t b»ng cho sinh viªn tèt nghiÖp ®ît 1 n¨m 2013. 
§ît 2: 
+ Tõ 17/06 ®Õn 21/06/2013: C¸c khoa tæ chøc thi tèt nghiÖp vµ b¶o vÖ khãa luËn tèt 

nghiÖp ®ît 2 cho sinh viªn.  
+ Tõ 24/06 ®Õn 29/06/2013: XÐt tèt nghiÖp t¹i khoa vµ göi Biªn b¶n xÐt TN ®ît 2 

cho phßng §µo t¹o tr−íc ngµy 29/06/2013. 
*. Ghi chó: - C¸n bé qu¶n lÝ sinh viªn c¸c khoa kiÓm tra c¸c th«ng tin ®Ó viÕt b»ng tèt 

nghiÖp: hä tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, n¬i sinh vµ söa ch÷a thËt chÝnh x¸c c¸c d÷ liÖu trªn 
trong ch−¬ng tr×nh qu¶n lý sinh viªn. Tr−êng sÏ cã kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ viÖc kiÓm tra hå s¬ sinh 
viªn tèt nghiÖp göi vÒ khoa sau. 

- C¸c khoa cÇn thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña tr−êng vÒ thi TN, b¶o vÖ KLTN. 
- Thùc hiÖn ®óng qui chÕ §µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng hÖ chÝnh qui theo hÖ thèng tÝn chØ 

cña tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 2895/Q§-§HSPHN ngµy 
30 th¸ng 09 n¨m 2009 cña HiÖu tr−ëng tr−êng §HSP Hµ Néi). Sinh viªn häc theo niªn chÕ xÐt 
tèt nghiÖp theo qui chÕ 25. Khoa nµo thùc hiÖn sai qui chÕ sÏ ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch 
nhiÖm. (Nh÷ng sinh viªn thùc hiÖn kh«ng ®óng qui chÕ sÏ bÞ huû kÕt qu¶). 
                            TL. HiÖu Tr−ëng 
           tr−ëng phßng §µo t¹o 
N¬i göi:  
 - Nh− kÝnh göi 
 - L−u §T,VT 
          

TS TrÞnh TuÊn Anh 
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THÔNG BÁO 

(Về kế hoạch xét lên lớp năm học 2012- 2013) 
 

Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa 
 

Trường thông báo kế hoạch xét lên lớp năm học 2012-2013 của sinh viên toàn 

trường như sau:  

- Từ 10/06 đến 14/06/2013: Giáo vụ các khoa hoàn thành việc nhập điểm thi lần 1 vào 

máy tính theo các chương trình quản lý điểm của nhà trường.  

- Từ 24/06 đến 28/06/2013: Hoàn thành việc nhập điểm thi lại, tính điểm trung bình và 

xét lên lớp tại khoa. 

- Trước ngày 13/07/2013: Gửi biên bản xét lên lớp về phòng Đào tạo (đ/c Hoàng Tiểu 

Bình - P209 nhµ HiÖu Bé). 

- Ngày 23/07/2013: Dự kiến Họp Hội đồng xét lên lớp của trường. 

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên các khoá được biết và thực hiện đúng 

với thời gian đã qui định. Đặc biệt Ban chủ nhiệm khoa chú ý thời gian họp Hội đồng 

để buổi họp xét tại trường được đầy đủ. 

 

                            TL. HIỆU TRƯỞNG 
          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
Nơi gửi:  
 - Như kính gửi 
 - Lưu ĐT,VT 
 

TS Trịnh Tuấn Anh 
          

 


