TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
KHOA DU LỊCH

QUY TRÌNH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH

BƯỚC 1

Đầu năm học thứ tư, sinh viên theo dõi thông báo về điều kiện làm
KLTN, và đăng ký làm KLTN tại VP Khoa theo đúng thời gian quy
định.

BƯỚC 2

Sinh viên trao đổi với các giảng viên được phân công tư vấn KLTN
(theo thời gian cụ thể do VPK thông báo) để được hướng dẫn về
cách thức lựa chọn đề tài KLTN.

BƯỚC 3

Sinh viên chuẩn bị dàn ý của đề tài khóa luận để trình bày trước Hội
đồng khoa học Khoa.

BƯỚC 4

Sinh viên trình bày trước Hội đồng Khoa học Khoa trong buổi xét
duyệt đề tài khóa luận
TH1

Đề tài được thông qua  sinh viên
tiếp tục thực hiện theo bước 5

TH2

Đề tài phải chỉnh sửa 
sinh viên quay lại bước 2

BƯỚC 5

Hội đồng Khoa hoc Khoa ra quyết định công nhận danh sách làm
khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn cho từng đề tài.

BƯỚC 6

Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để bắt đầu làm khóa luận
theo quy định*.

BƯỚC 7

Sinh viên báo cáo tiến độ công việc trước Hội đồng Khoa học Khoa
khoa trong buổi họp báo cáo tiến độ do HĐKH tổ chức.

BƯỚC 8

Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp theo thông báo của Hội đồng
Khoa học Khoa

(*) Quy định: Trong quá trình liên lạc với giảng viên hướng dẫn , sinh viên phải :


Mang theo sổ theo dõi quá trình làm việc của sinh viên và giảng viên
 Ghi rõ nội dung trong buổi làm việc, có chữ ký của cả giảng viên và sinh viên.
 Khi nộp khóa luận tốt nghiệp phải nộp kèm sổ theo dõi và 1 tờ nhận xét của giảng
viên về quá trình làm khóa luận của sinh viên

