
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           KHOA LUẬT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                       

Số:    /KH-KL                                                           Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2018                 

 

KẾ HOẠCH 
Về thực hiện Luận văn tốt nghiệp và 

Tiểu luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy  
Học kỳ 1, năm học 2018-2019 

 
 

Căn cứ vào Kế hoạch khung của Trường Đại học Cần Thơ và tình hình thực tế của 
Khoa Luật, nay ban hành Kế hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp (LVTN), Tiểu luận tốt 
nghiệp (TLTN như sau: 

 

STT NỘI DUNG THỜI GIAN NGƯỜI  

THỰC HIỆN 

1       Sinh viên liên lạc với 

giảng viên để đăng ký đề tài.  

      Sinh viên nộp Phiếu đăng 

ký (có tên đề tài và chữ ký của 

giảng viên hướng dẫn) cho trợ 

lý giáo vụ Khoa Luật. 

Từ   11/6/2018 

đến  03/8/2018 

Sinh viên 

2 Giảng viên thông báo với trợ 

lý giáo vụ về việc còn chỉ tiêu 

hướng dẫn. 

Từ   30/7/2018 

đến  03/8/2018 

Giảng viên 

3 Sinh viên chưa tìm được giảng 

viên hướng dẫn liên lạc với trợ 

lý giáo vụ tại Khoa Luật để 

được hỗ trợ. 

Từ   30/7/2018 

đến  03/8/2018 

Sinh viên 

4 Công bố danh sách sinh viên 

thực hiện luận văn, tiểu luận 

tốt nghiệp  

Từ   06/8/2018 

đến  10/8/2018 

Trợ lý giáo vụ 

5 Sinh viên thực hiện đề tài với 

sự hướng dẫn của giảng viên  

Từ   06/8/2018 

đến  18/11/2018 

(tổng cộng  

15 tuần) 

Sinh viên, Giảng 

viên hướng dẫn 
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STT NỘI DUNG THỜI GIAN NGƯỜI  

THỰC HIỆN 

6      Công bố Lịch bảo vệ luận 

văn tốt nghiệp. 

     Phân công giảng viên chấm 

luận văn, tiểu luận tốt nghiệp. 

Từ   12/11/2018 

đến  16/12/2018 

(tuần học thứ 15) 

Bộ môn 

7     Sinh viên nộp luận văn hoàn 

chỉnh (03 quyển), tiểu luận 

hoàn chỉnh (02 quyển) cho 

giảng viên hướng dẫn.      

Từ   19/11/2018 

đến  23/11/2018 

(tuần học thứ 16) 

Lưu ý: Nộp trước 

ngày bảo vệ ít 

nhất 07 ngày 

Sinh viên 

8 Bảo vệ luận văn tốt nghiệp, 

chấm tiểu luận tốt nghiệp. 

Từ   26/11/2018 

đến  07/12/2018 

(tuần học thứ 17 

và 18) 

Bộ môn, giảng viên, 

sinh viên 

 
    Danh sách giảng viên hướng dẫn (có số điện thoại, địa chỉ email), mẫu Phiếu đăng 
ký làm luận văn và tiểu luận tốt nghiệp có trên trang web Khoa Luật theo địa chỉ: 
                            https://sl.ctu.edu.vn 

Đề nghị tất cả Bộ môn, trợ lý giáo vụ, giảng viên và sinh viên thực hiện đúng Kế 

hoạch này. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận:                                                                               KT. TRƯỞNG KHOA 
- Các Bộ môn;                                                                                        PHÓ TRƯỞNG KHOA 
- Tất cả giảng viên KL; 
- Trợ lý Giáo vụ KL và Khoa PTNT;  
- Đăng trang web Khoa Luật, dán bảng TB; 
- Lưu: VT, Trợ lý GV. 

 
                                                                                            Diệp Thành Nguyên 


