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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 

 KHOA DU LỊCH 

 ---------- 

Tp.HCM, ngày 01 tháng 06  năm 2017 

 

  

QUY ĐỊNH 
V.v Tiến trình bảo vệ 

 

1.  Trước khi diễn ra Hội đồng 

-  Sinh viên nộp hồ sơ thực tập theo thời hạn đã được ấn định và công bố. Nếu nộp trễ 

hạn, mỗi ngày nộp trễ sv sẽ bị trừ 1 điểm; hoặc bị điểm 00 nếu nộp báo cáo sau ngày 

diễn ra hội đồng. 

-  Sinh viên theo dõi lịch bảo vệ tại email cá nhân. 

- Sinh viên bắt buộc phải bảo vệ theo đúng lịch trên. Các trường hợp khác đều phải có ý 

kiến của Văn phòng Khoa. 

 

2.  Chuẩn bị cho Hội đồng 

-  Tất cả sinh viên có mặt trước giờ bắt đầu buổi bảo vệ ít nhất 15 phút 

-  Sinh viên sẽ phải chuẩn bị:  

  Phòng bảo vệ: Văn phòng Khoa cung cấp số phòng, sinh viên có trách nhiệm chuẩn 

bị bàn ghế, khăn trải bàn cho phù hợp với tính chất buổi bảo vệ. 

  Thiết bị hỗ trợ: máy chiếu, âm thanh… (liên hệ với tổ thiết bị để được hỗ trợ) 

  Nước uống (theo số lượng giảng viên, thời lượng ngồi hội đồng) 

-  Trang phục 

  Nam: Quần tây, áo sơ mi (áo bỏ vào quần) 

  Nữ: Áo dài (hoặc đồng phục ngành/ trang phục công sở) 

 

3.  Tiến trình buổi bảo vệ 

-  Trước giờ diễn ra hội đồng, thư ký hội đồng đến Văn phòng Khoa để nhận tài liệu 

dùng cho hội đồng. 

-  Chủ tịch đọc quyết định thành lập Hội đồng và đề nghị mọi người tắt điện thoại di 

động. 

-  Thư ký công bố danh sách và thứ tự sinh viên bảo vệ. 

-  Chủ tịch mời SV hay nhóm SV lên bảo vệ (theo thứ tự). 

- Thành viên hội đồng được phát phiếu chấm điểm, mỗi thành viên chấm điểm trên một 

phiếu. Hết giờ, thư ký hội đồng tổng hợp các phiếu điểm và ghi vào phiếu điểm chính 

thức, các thành viên hội đồng ký xác nhận trên phiếu điểm chính thức. 

-  Chủ tịch hội đồng nhận xét về buổi bảo vệ, thư ký hội đồng công bố điểm bảo vệ. 

- Thư ký hội đồng chuyển toàn bộ tài liệu về cho Thư ký khoa (ngay sau buổi báo cáo 

hoặc sau thời gian báo cáo tối đa 01 ngày) 
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4.  Điểm bảo vệ: Điểm bảo vệ gồm 3 thành phần 

 

Chuẩn bị Trình bày Câu hỏi 

10% 50% 40% 

 

 5. Điểm thực tập & Khóa luận tốt nghiệp 

 

 *****Điểm thực tập bao gồm 3 thành phần: 

Thành phần TTNT TTTN 

Điểm cơ quan 20% 20% 

Điểm quyển báo cáo 30% 40% 

Điểm bảo vệ 50% 40% 

 

     ***** Điểm Khóa luận tốt nghiệp là điểm tổng của 05 cột điểm thành phần 

(bao gồm điểm GVHD, GVPB và 3 giảng viên chấm bảo vệ) 


