BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 314 /KH-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH THI HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ VÀ
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO ĐẠI HỌC 51
Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012
về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín chỉ;
Căn cứ Quy định dạy và học của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được ban
hành kèm theo quyết định 944/QĐ-TDTTBN ngày 22/09/2016 của Hiệu trưởng
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;
Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa Đại học 51 (Niên khóa 2015 - 2019);
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, học và
thi học phần thay thế cho sinh viên Đại học khóa 51với các nội dung cơ bản sau:
I. MỤC ĐÍCH CỦA KỲ THI:

1. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố và hệ thống hóa các kiến thức đã học
và phấn đấu vươn lên hoàn thiện về mọi mặt trước khi ra trường công tác.
2. Giúp nhà trường kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập của khóa
học để rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho quá trình triển khai kế hoạch đào tạo
ở những khóa sau.
3. Xác định kết quả học tập của sinh viên để xét công nhận tốt nghiệp và cấp
bằng cử nhân TDTT.
II. MÔN THI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

1. Môn thi và hình thức thi:
Sinh viên phải thi theo các hình thức sau:
a) Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng cho những sinh viên đã được thông
qua đề cương khóa luận và có quyết định của nhà trường đồng ý cho làm khóa
luận.

Khóa luận tốt nghiệp là một học phần có khối lượng bằng 6 tín chỉ. Khóa
luận tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng khoa học do Hiệu trưởng quyết định.
b) Học và thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp (Thi viết): Áp dụng cho
những sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp.
* Học học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: từ tuần 37 đến tuần 40 (từ
ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 08 tháng 5 năm 2019).
Nội dung thi gồm:
- Ngành Giáo dục thể chất: Lý luận và phương pháp TDTT (LL&PPTDTT);
Y sinh học TDTT (YSHTDTT).
- Ngành Huấn luyện thể thao: Lý luận và phương pháp thể thao thành tích
cao (LL&PP TTTTC); Y sinh học TDTT.
- Ngành Quản lý TDTT: Lý luận và phương pháp TDTT; Quản lý hoạt động
Thể dục thể thao xã hội (QLHĐTDTTXH).
- Ngành Y sinh học TDTT: Lý luận và phương pháp TDTT; Y sinh học
TDTT.
Mỗi môn có khối lượng bằng 3 tín chỉ.
Việc ra đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện như Quy định dạy và học của
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
* Ghi chú: Điểm thi học phần thay thế hoặc điểm khoá luận được tính vào
điểm trung bình chung học tập của toàn khóa học.
2. Thời gian:
2.1. Thời gian thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:
Môn

Thời gian thi

- LL &PP TTTTC

Sáng ngày 24/5/2019

- LL& PPTDTT

Sáng ngày 24/5/2019

- YSHTDTT

Chiều ngày 24/5/2019

- QLHĐTDTTXH

Chiều ngày 24/5/2019

- Khóa luận

Thời gian bảo vệ

Cả ngày 26/5/2019

2.2. Thời gian xét tốt nghiệp:
- Ngày 03 tháng 6 năm 2019 các khoa hoàn thiện hồ sơ sinh viên đủ điều
kiện tốt nghiệp nộp cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để chuẩn
bị cho công tác xét tốt nghiệp.
- Xét tốt nghiệp: Ngày 07 tháng 6 năm 2019
2.3. Thời gian tổ chức lế tốt nghiệp:
- Lễ tốt nghiệp dự kiến tổ chức: Ngày 20/6/2019 tại Trường Đại học thể dục
thể thao Bắc Ninh.
3. Địa điểm thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp:
3.1. Địa điểm thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Giảng đường E
3.2. Địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp: Hội trường A
4. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây được xét tốt nghiệp:
+ Nộp đầy đủ học phí.
+ Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
+ Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo;
+ Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ đẳng cấp vận động viên
theo quy định của nhà trường.
* Từ 20/5/2019 đến 24/5/2019: Sinh viên thanh toán với các đơn vị, nhận hồ
sơ tại các khoa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm xây
dựng kế hoạch, lên lịch học, thi học phần chuyên môn thay thế, bảo vệ khóa luận
tốt nghiệp.

2. Phòng Hành chính, Tổng hợp có trách nhiệm sắp xếp hội trường, giữ gìn
an ninh trật tự trong những ngày thi học phần chuyên môn thay thế, bảo vệ khóa
luận tốt nghiệp, xây dựng và chủ trì tổ chức lễ tốt nghiệp.
3. Các khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ của sinh viên theo kế hoạch, Đề
xuất hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp, phối hợp với phòng Hành chính,
Tổng hợp tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên.
4. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có trách nhiệm tổ chức
thi, chấm thi, rà soát hồ sơ những sinh viên đủ điều kiện dự thi và đủ điều kiện
công nhận tốt nghiệp.
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(Đã ký)
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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CUỐI KHÓA VÀ
XÉT, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC KHÓA CŨ
Căn cứ quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết
định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào
tạo;
Căn cứ Quy định dạy và học của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được ban
hành kèm theo quyết định 944/QĐ-TDTTBN ngày 22/09/2016 của Hiệu trưởng
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thi cuối khóa cho sinh viên các khóa
Đại học 50 trở về trước với các nội dung cơ bản sau:
I. MỤC ĐÍCH CỦA KỲ THI:

1. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố và hệ thống hóa các kiến thức đã học
và phấn đấu vươn lên hoàn thiện về mọi mặt trước khi ra trường công tác.
2. Giúp nhà trường kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy và học tập của khóa
học để rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho quá trình triển khai kế hoạch đào tạo
ở những khóa sau.
3. Xác định kết quả học tập của sinh viên để xét công nhận tốt nghiệp và cấp
bằng cử nhân TDTT.
II. MÔN THI, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI:

1. Môn thi và hình thức thi:
Sinh viên phải thi theo các hình thức sau:
a) Tất cả sinh viên các khóa từ Đại học 50 trở về trước phải dự thi môn Lý
luận chính trị; hình thức thi viết, thời gian 120 phút, đề mở (kết quả thi cuối khóa
đối với môn này không tính vào điểm TBC học tập của học kỳ, năm học hay khóa
học).

b) Thi cuối khóa (Thi viết): nội dung thi cuối khóa gồm 2 nhóm môn: Lý
luận TDTT và Y Sinh học TDTT. Mỗi nhóm môn có khối lượng bằng 5 đơn vị học
trình.
Việc ra đề thi, coi thi, chấm thi thực hiện như Quy định dạy và học của
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
* Ghi chú: Điểm thi cuối khóa được tính vào điểm trung bình chung học
tập của toàn khóa học.
2. Điều kiện dự thi cuối khóa:
a) Hoàn thành nội dung thực tập cuối khóa.
b) Nộp đầy đủ học phí.
c) Cho phép vào thi cuối khoá các sinh viên còn nợ các học phần không quá
25 đơn vị học trình và không nợ các môn Lý luận và PP TDTT; Sinh lý TDTT; Lý
luận chính trị.
d) Từ 22/4/2019 đến 04/5/2019: Sinh viên nộp đơn tại các khoa.
e) Ngày 07 tháng 5 năm 2019 các khoa hoàn thiện hồ sơ sinh viên cuối khóa
nộp cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để chuẩn bị cho công tác
xét điều kiện dự thi cuối khóa.
Ngày 21 tháng 5 năm 2019 xét điều kiện dự thi cuối khóa.
Ngày 22 tháng 5 năm 2019 nộp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi cuối
khóa về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (bản có chữ ký và bản
mềm).
3. Thời gian:
3.1. Thời gian thi
Môn thi

Thời gian thi

- Lý luận chính trị

Chiều ngày 23/5/2019

- Lý luận TDTT

Sáng ngày 24/5/2019

- Y Sinh học TDTT

Chiều ngày 24/5/2019

Lệ phí thi: 100.000đ/1 môn thi/1 sinh viên.

3.2. Thời gian xét tốt nghiệp:
- Ngày 03 tháng 6 năm 2019 các khoa hoàn thiện hồ sơ sinh viên đủ điều
kiện tốt nghiệp nộp cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục để chuẩn
bị cho công tác xét tốt nghiệp.
- Xét tốt nghiệp: Ngày 07 tháng 6 năm 2019
3.3. Thời gian tổ chức lế tốt nghiệp:
- Lễ tốt nghiệp dự kiến tổ chức: Ngày 20/6/2019 tại Trường Đại học thể dục
thể thao Bắc Ninh.
4. Địa điểm thi và tổ chức lễ tốt nghiệp:
4.1. Địa điểm thi: Giảng đường E
4.2. Địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp: Hội trường A
5. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:
Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây được xét và công nhận tốt nghiệp:
+ Sinh viên có đơn xin xét tốt nghiệp;
+ Không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật
từ mức cảnh cáo trước toàn trường trở lên;
+ Không còn học phần bị điểm dưới 5;
+ Điểm thi tất cả các môn ở kỳ thi cuối khóa đều từ 5.0 trở lên;
+ Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ đẳng cấp vận động viên
theo quy định của nhà trường;
+ Giấy chứng nhận trách nhiệm dân sự của chính quyền địa phương.
* Từ 20/5/2019 đến 24/5/2019: Sinh viên thanh toán với các đơn vị, nhận hồ
sơ tại các khoa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm xây
dựng kế hoạch, thi cuối khóa.

2. Phòng Hành chính, Tổng hợp có trách nhiệm sắp xếp hội trường, giữ gìn
an ninh trật tự trong những ngày thi cuối khóa, xây dựng và chủ trì tổ chức lễ tốt
nghiệp.
3. Các khoa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ của sinh viên theo kế hoạch,
phối hợp với phòng Hành chính, Tổng hợp tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên.
4. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục có trách nhiệm tổ chức
thi, chấm thi, rà soát hồ sơ những sinh viên đủ điều kiện dự thi và đủ điều kiện
công nhận tốt nghiệp.
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