
 

THÔNG BÁO 

Về việc thời hạn tối đa hoàn thành khóa học đối với sinh viên đại học chính quy  

khóa QH2014.F1 và QH2015.F1 
 
 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết 

định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN (chương III 

điều 16), thời gian tối đa của khóa học là 6 năm tính từ thời điểm sinh viên nhập học 

(căn cứ theo mã số sinh viên).  

Hiện nay còn một số sinh viên chưa nắm rõ được quy chế, không hoàn thành khóa 

học đúng thời hạn, dẫn đến không được xét tốt nghiệp. Nhà trường thông báo và đề 

nghị: 

1. Sinh viên khóa QH2014.F1, QH2015.F1 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp các nội 

dung sau: 

• Thời hạn tối đa hoàn thành khóa học để xét tốt nghiệp của sinh viên: 

- Khóa QH2014.F1: tháng 9 năm 2020. 

- Khóa QH2015.F1: tháng 9 năm 2021. 

• Chủ động rà soát các học phần, chứng chỉ đã tích lũy trên cổng thông tin đào tạo 

đại học (Portal sinh viên) với chương trình đào của khóa học, xây dựng kế hoạch 

học tập phù hợp, trả nợ các học phần, chứng chỉ còn thiếu để đủ điều kiện xét tốt 

nghiệp đúng thời hạn trên.  

• Hết thời hạn quy định của khóa học theo quy chế đào tạo 5115, nếu sinh viên 

không hoàn thành đủ các học phần, chứng chỉ theo chương trình đào tạo, sẽ 

không được xét tốt nghiệp. 

• Mọi vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp với các Khoa đào tạo, Phòng Đào 

tạo để được tư vấn, hỗ trợ. 

2. Các Khoa đào tạo:  

• Thu hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung, nếu có trường hợp đặc biệt, các Khoa cần báo 

ngay cho Phòng Đào tạo để phối hợp xử lý. 

• Thông báo thời hạn đối đa phải trả nợ các học phần còn thiếu để đủ điều kiện 

xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên khóa QH2014.F1, QH2015.F1 chưa đủ điều 

kiện xét tốt nghiệp bằng tất cả các phương tiện liên lạc hiện có của khoa như 

email, điện thoại để biết và thực hiện nghiêm túc nội dung trên. 
 

Trân trọng! 
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