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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

Số:                  /TB-ĐHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

   Hà Nội, ngày            tháng 9 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Tổ chức toạ đàm hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH2018.F1  
 

 Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022, để giúp sinh viên khoá 

QH2018.F1 hiểu rõ hơn về việc làm khoá luận tốt nghiệp theo Quy định tạm thời về 

việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy tại trường ĐHNN, 

ĐHQGHN (theo Quyết định số 1290/QĐ-ĐNN ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN), Nhà trường tổ chức 03 buổi toạ đàm trong 

tháng 10/2021.  
 

 Thông tin cụ thể về các buổi toạ đàm như sau:  

1. Diễn giả: Giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 
 

2. Thời gian: buổi sáng từ 08h00 – đến 11h00 

  Toạ đàm 01, thứ Bảy ngày 09/10/2021: Những nguyên tắc chung khi làm 

 Khóa luận tốt nghiệp.  

   Toạ đàm 02, thứ Bảy ngày 16/10/2021: Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng 

 nghiên cứu.  

  Toạ đàm 03, Chủ Nhật ngày 17/10/2021: Khóa luận tốt nghiệp theo hướng 

thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom meeting  

             (Zoom ID và mật khẩu sẽ thông báo trước buổi toạ đàm) 

4. Thành phần tham dự:  

 - Cán bộ: Đại diện BCN các khoa, Trưởng các bộ môn, giảng viên phụ trách 

công tác NCKH và công tác HSSV, các giảng viên dạy môn Tư duy sáng tạo và khởi 

nghiệp, Bộ môn Kinh tế (khoa ĐT và BDNN) và giảng viên quan tâm tham gia. 

- CB, GV đăng ký theo link trước ngày 05/10/2021: bit.ly/toadamkltncanbo 

- Toàn thể sinh viên QH2018.F1 chương trình đào tạo CLCTT23 và sinh 

viên các chương trình đào tạo khác có đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp. 

        - Sinh viên đăng ký theo link trước ngày 05/10/2021: bit.ly/toadamkltnsinhvien 
 

 Tiếp theo các buổi toạ đàm của Trường, các Khoa/Bộ môn có trách nhiệm nắm 

bắt thông tin và có những chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên.  

 Đề nghị các khoa đào tạo thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh 

viên thuộc đối tượng trên tham gia đầy đủ các buổi toạ đàm. 
 

Trân trọng thông báo./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- ĐTN, HSV (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh10. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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