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 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 145/QĐ-ĐHKH Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 6 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành 

theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Huế và Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/07/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học 

thành viên và đơn vị trực thuộc và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH ngày 30/10/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-ĐHH ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông báo số 146/TB-ĐHKH ngày 16/4/2019 của Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo về việc Quy định thực tập, thực tế và thời điểm xét làm khóa luận, đồ án 

tốt nghiệp; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học ban hành theo Quyết định 

số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH ngày 08 tháng 8 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học như sau: 

1. Điều 25 được bổ sung, sửa đổi như sau: 

“Điều 25. Thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp  

1. Thực tập cuối khóa là học phần bắt buộc được tổ chức vào học kỳ cuối khóa. Kết 

quả điểm thực tập cuối khóa được đánh giá như một học phần riêng biệt. 
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2. Căn cứ vào kết quả học tập, nguyện vọng của sinh viên, khả năng đáp ứng của cơ 

sở vật chất và năng lực hướng dẫn của đơn vị, sinh viên sẽ được xét làm khóa luận tốt 

nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau: 

a) Làm khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng cho sinh viên các ngành đào tạo cử nhân có 

thời gian đào tạo là 4 năm và đạt mức quy định của trường. Khóa luận tốt nghiệp là học 

phần có khối lượng kiến thức 08 tín chỉ.  

b) Học và thi một số học phần chuyên môn: Sinh viên không được làm khóa luận 

tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn thuộc chương trình đào 

tạo của ngành học có khối lượng tương đương với khóa luận tốt nghiệp (nếu chưa tích lũy 

đủ số tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo). 

3. Thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên là tuần thứ nhất của học kỳ 

thứ 7 của khóa học. Sinh viên muốn làm khóa luận tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký với 

khoa quản lý chuyên môn và phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: 

a) Kết quả điểm tất cả các học phần thuộc chương trình đào tạo của ngành học phải 

xếp loại đạt (căn sứ theo tiến độ, kế hoạch đào tạo của Nhà trường dành cho khóa, ngành 

tương ứng) tính tại thời điểm xét; 

b) Điểm trung bình chung tích luỹ tính đến hết học kỳ thứ 6 của khóa học đạt từ 2,5 

trở lên; 

c) Tỷ lệ chọn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tối đa là 35% cho mỗi ngành học. 

Trong trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng sẽ quyết định việc cho phép sinh viên làm 

khóa luận tốt nghiệp theo đề xuất của Khoa chuyên môn và Phòng Đào tạo Đại học. 

4. Thời gian sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu là 12 tuần và bắt đầu thực 

hiện từ khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Thời điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp thực 

hiện vào cuối học kỳ thứ 8 và kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp được tính cho học kỳ 

thứ 8. Các đơn vị căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường để triển khai công tác phân 

công cán bộ hướng dẫn, đánh giá khóa luận tốt nghiệp và các công việc liên quan đảm 

bảo đúng thời gian quy định.” 

2. Điều 26 được bổ sung, sửa đổi như sau: 

“Điều 26. Thực tập cuối khóa, làm đồ án tốt nghiệp  

1. Thực tập cuối khóa là học phần bắt buộc được tổ chức vào năm học cuối khóa. 

Kết quả điểm thực tập cuối khóa được đánh giá như một học phần riêng biệt. 

2. Đồ án tốt nghiệp là học phần bắt buộc đối với các ngành đào tạo kỹ sư, kiến trúc 

sư có thời gian đào tạo 4,5 năm hoặc 5 năm. Đồ án tốt nghiệp là học phần có khối lượng 

kiến thức từ 9 đến 10 tín chỉ. Đối với đồ án ngành Kiến trúc, nội dung về kiến trúc chiếm 

80%, các nội dung về kỹ thuật chiếm 20%. Trường hợp đồ án thiên về nghiên cứu lý 

thuyết thì phần kỹ thuật có thể giảm, nhưng không ít hơn 10%. 

3. Thời điểm xét đồ án tốt nghiệp của sinh viên là tuần thứ nhất của học kỳ thứ 8 

của khóa học đối với hệ đào tạo 4,5 năm và tuần thứ nhất của học kỳ thứ 9 của khóa học 

đối với hệ đào tạo 5 năm. Sinh viên muốn đăng ký làm đồ án tốt nghiệp phải thỏa mãn 

các điều kiện sau đây tại thời điểm xét làm đồ án tốt nghiệp: 
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a) Số tín chỉ của các học phần không thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong 

chương trình đào tạo của ngành học (theo tiến độ, kế hoạch đào tạo của Nhà trường dành 

cho khóa, ngành tương ứng) chưa tích lũy không vượt quá 10 tín chỉ; 

b) Kết quả điểm của tất cả các học phần đồ án thuộc chương trình đào tạo của ngành 

học phải xếp loại đạt (theo tiến độ, kế hoạch đào tạo của Nhà trường dành cho khóa, 

ngành tương ứng). 

Trong trường hợp thiếu cán bộ hướng dẫn, cơ sở vật chất và đề tài thì sinh viên phải 

đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn thuộc chương trình đào tạo của ngành 

học có khối lượng tương đương với đồ án tốt nghiệp. 

4. Thời gian sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tối thiểu là 16 tuần và bắt đầu thực hiện 

từ khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Thời điểm đánh giá đồ án tốt nghiệp của sinh viên 

thực hiện vào cuối học kỳ thứ 9 đối với hệ đào tạo 4,5 năm và cuối học kỳ thứ 10 đối với 

hệ đào tạo 5 năm và kết quả đánh giá đồ án tốt nghiệp được tính cho kỳ thứ 9 đối với hệ 

đào tạo 4,5 năm và cuối học kỳ thứ 10 đối với hệ đào tạo 5 năm. Các đơn vị căn cứ kế 

hoạch đào tạo của Nhà trường để triển khai công tác phân công cán bộ hướng dẫn, đánh 

giá đồ án tốt nghiệp và các công việc liên quan đảm bảo đúng thời gian quy định.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các Khoa và toàn thể 

cán bộ, sinh viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 

 - Đại học Huế (để báo cáo); 

 - Như điều 3;  

 - Lưu: VT, ĐTĐH. 

 

  PGS. TS. Hoàng Văn Hiển 


