BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Số: 1215/QĐ-ĐHTL

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh điều kiện được làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên
khoa Kinh tế và quản lý, khoa Công nghệ thông tin
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2008 của Bộ NN&PTNT phê
duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi;
Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2013 quy định về Học phần tốt
nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi;
Căn cứ Thông báo số 378/TB-ĐHTL ngày 29/5/2020 về kết luận của Hiệu trưởng
về thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình thực tế triển khai quản lý và tổ chức đào tạo của trường;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng các khoa Kinh tế và Quản lý;
Trưởng Khoa Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 1 Điều 3 “Điều kiện được làm đồ án, khoá luận tốt
nghiệp áp dụng cho sinh viên thuộc Khoa Kinh tế và quản lý, Khoa Công nghệ thông tin”
trong Quyết định số 1305/QĐ-ĐHTL ngày 01/8/2013 quy định về Học phần tốt nghiệp
trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ
thống tín chỉ tại Trường Đại học Thuỷ lợi như sau:
- Không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu
trách nhiệm hình sự;

- Tích lũy đủ số học phần tiên quyết do Trưởng Khoa quy định của chương trình
đào tạo (không bao gồm tín chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Chính trị cuối
khóa, các môn học tự chọn không tính điểm và các môn học văn bằng hai);
Điều 2. Quyết định này được thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý,
Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng các đơn vị và sinh viên có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- ĐU, BGH, HĐT (để báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
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