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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đề tài thiết kế tốt nghiệp cho các nhóm sinh viên khóa 54 

Chương trình tiên tiến hệ Đại học chính quy năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học & Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-ĐHTL ngày 15/8/2016 về ban hành Quy định về việc tổ
chức đào tạo và quản lý chương trình tiên tiến trình độ đại học hệ chính quy tại trường đại học
Thủy lợi;

Căn cứ kế hoạch đào tạo và kết quả học tập sinh viên các khóa 54 chương trình tiên tiến
hệ Đại học chính quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,  Giám đốc trung
tâm đào tạo Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1./ Giao đề tài thiết kế tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho các nhóm sinh viên
khóa 54 và các khóa trước của chương trình tiên tiến (danh sách 1kèm theo).

2./ Không giao đề tài thiết kế tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn cho 13 sinh viên
khóa 54 của chương trình tiên tiến vì chưa tích lũy đủ kiến thức theo quy định của Nhà trường
(danh sách 2 kèm theo).

Điều 2.1./ Thời gian làm đồ án tốt nghiệp là 14 tuần: từ 12/9/2016 ÷ 16/12/2016. Trong
thời gian trên sinh viên chịu sự quản lý về mọi mặt của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các yêu
cầu của giáo viên hướng dẫn.

2./ Những sinh viên chưa đạt các chứng chỉ GDQP, GDTC, tiếng Anh phải đi học
và thi các học phần còn thiếu, khi đủ điều kiện được cấp các Chứng chỉ GDQP, GDTC, tiếng
Anh mới đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Nếu trong thời gian cho phép không đủ điều kiện
cấp các Chứng chỉ GDQP, GDTC, tiếng Anh,  Nhà trường sẽ giải quyết theo Quy chế.

3./ Những sinh viên không được giao đề tài thiết kế tốt nghiệp phải học và thi trả
nợ tự học trả nợ các học phần còn thiếu, khi trả nợ xong phải có đơn để Nhà trường xem xét cho
làm tốt nghiệp với khoá sau trong thời gian quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng Khoa Công trình,
Trưởng  Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Giám đốc trung tâm đào tạo Quốc tế, Phòng Tài vụ, các đơn
vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu VT, CTCT&QLSV.
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