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QUY ĐỊNH 

Về việc thực hiện và đánh giá Luận văn tốt nghiệp đại học 

 

Quy trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp (LVTN) đại học của Khoa Khoa học Tự 

nhiên: 

1. Mức độ của đề tài LVTN: 

Đề tài LVTN cần đáp ứng một trọng các yêu cầu sau: 

- Ứng dụng lý thuyết ngành/chuyên ngành/liên ngành để giải quyết một vấn 

đề thực nghiệm cụ thể nhưng không trùng lắp. 

- Giải quyết một mảng công việc của đề tài nghiên cứu các cấp hoặc theo 

định hướng nghiên cứu của Bộ môn. 

- Nghiên cứu quy trình tổng hợp, phân tích, thẩm định, … thuộc 

ngành/chuyên ngành/liên ngành 

2. Tiêu chí đánh giá một đề tài luận văn tốt nghiệp đại học 

- Hình thức luận văn: đầy đủ các mục như quy định, trình bày mạch lạc, 

không lỗi chính tả … 

- Nội dung luận văn bao gồm các nội dung chính như sau: 

 Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (không bắt buộc) 

 Phần tổng quan tài liệu 

 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

 Kết quả và Thảo luận 

 Kết luận và kiến nghị 

 Tài liệu tham khảo 

- Trình bày báo cáo trước Hội đồng 

- Trả lời chất vấn của các thành viên Hội đồng. 

3. Đề tài thực hiện bởi nhóm sinh viên: Mỗi sinh viên viết riêng 01 luận văn 



4. Quy trình thực hiện: 

- Đầu mỗi học kỳ, Bộ môn xét duyệt đề tài. 

- Sinh viên thực hiện đề tài trong khoảng thời gian 15 tuần. 

- Cuối học kỳ, sinh viên báo cáo luận văn tốt nghiệp trước Hội đồng.  

- Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp gồm 03 thành viên: Chủ tịch Hội đồng, 

Thư ký Hội đồng, Ủy viên Hội đồng.  

- Điểm luận văn là điểm trung bình của 03 thành viên Hội đồng. 

 

Nơi nhận: 
- VC-NLĐ Khoa; 
- Lưu VP. 
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