
QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 

21/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 

Điều 28. Hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp  

1. Căn cứ danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN trong học kỳ, Viện và các Bộ môn tổ 

chức cho sinh viên đăng ký nguyện vọng hướng đề tài và trên cơ sở đó phân công giảng viên 

hướng dẫn. Một giảng viên hướng dẫn đồng thời không quá 2 lần số sinh viên theo mức trung 

bình chung trong đơn vị, hoặc không quá 5 sinh viên đối với các đơn vị có ít sinh viên.  

2. Căn cứ kết quả quá trình làm ĐATN của sinh viên, người hướng dẫn viết nhận xét, cho điểm 

và đề nghị cho sinh viên được bảo vệ ĐATN. Viện, Bộ môn phân công một giảng viên là người 

phản biện viết nhận xét và chấm quyển đồ án.  

3. Sau khi ĐATN được người hướng dẫn và người phản biện thông qua, sinh viên sẽ được bảo vệ 

trước Hội đồng chấm ĐATN. Viện đề xuất Hội đồng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó chủ tịch, 

thư ký là giảng viên cơ hữu của Trường và không phải là người hướng dẫn. Hội đồng có thể có 

ủy viên là cán bộ ngoài trường nhưng ít nhất phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy cùng 

ngành. Việc ra quyết định thành lập Hội đồng thực hiện theo ủy quyền của Hiệu trưởng. 
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Ghi chú: Điểm KK là bài báo, SV NCKH,…Nếu Điểm khuyến khích cộng 
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