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THÔNG BÁO 

KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN VIẾT KLTN BẰNG TIẾNG ANH 
 

Căn cứ vào kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy K44 năm 2021 
do Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên ban hành ngày 06/04/2021,  

Căn cứ thông báo số 89/ TB – ĐHKT – QLĐT ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2018 về 
việc khuyến khích viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh. 

Khoa Tài chính thông báo cho sinh viên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính 
Quốc tế khóa 44 về việc đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh thủ tục và thời gian 
đăng ký như sau: 

1. Điều kiện đăng ký: sinh viên đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên (theo Khung tham chiếu 
Châu Âu) hoặc điểm trung bình tích lũy của 4 học phần Tiếng Anh tại UEH trên 8.0 

2. Thủ tục đăng ký:  
- Bước 1: Sinh viên điền giấy đăng ký và nộp về Văn phòng Khoa trước ngày 

25/06/2021. 
- Bước 2: Sinh viên tư vấn về việc viết Khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh với 

giảng viên hướng dẫn. 
- Bước 3: Lãnh đạo Khoa và GV hướng dẫn ký xác nhận vào giấy đăng ký. 
- Bước 4: Sinh viên nộp phiếu đăng ký tại tại Phòng Đào tạo - A0.14, bàn 19, Thanh 

Tâm 028.38.230082 (số nội bộ 132) từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021. 
 
Khoa Tài chính đề nghị các giảng viên hướng dẫn, thư ký khoa và sinh viên triển khai công 

việc đúng tiến độ và quy định của nhà trường. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa 

theo số điện thoại 028. 02835265830 hoặc mail kimdungtcdn@ueh.edu.vn 
  
 TRƯỞNG KHOA 
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GIẤY ĐĂNG KÝ  

VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BẰNG TIẾNG ANH 
 

Kính gửi: Phòng Quản lý đào tạo - CTSV UEH 

                Khoa đào tạo: …………………………………………………………………….……  
                Giảng viên (sv đã được phân công giảng viên hướng dẫn): ………………………….    

Họ tên SV: ....................................................................... Mã số SV: ......................................  
Ngày sinh: ................................................  Điện thoại liên hệ:  ...............................................  

Email UEH cung cấp sv:………………………..Email khác: ................................................  
Hiện đang học Khóa: ..............- Hệ: (ĐHCQ/VB2-ĐHCQ/LT-ĐHCQ)  ................................  

Lớp/Chuyên ngành: …………..Hình thức thực tập và tốt nghiệp:  ........................................  

Khả năng tiếng Anh  TA-P1 TA-P2 TA-P3 TA-P4 TB 

Điểm trung bình học phần Tiếng Anh  
(4 học phần) (>8.0) 

 
    

Chứng chỉ tiếng Anh (trong nước, quốc tế)  
Tên chứng chỉ: ………… 

(photo, sao y chứng chỉ đính kèm) 

 
 

 

Nay tôi đề nghị được viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, tôi cam đoan thực hiện đầy đủ và 
đúng các quy định của Trường và giảng viên hướng dẫn.  
                                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ….. 
                                                                            Sinh viên (ký tên và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

Ngày….tháng….năm…… 
Ý kiến của Giảng viên 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

(Trường hợp SV đã được 
phân công GV hướng dẫn) 

Ngày….tháng….năm…… 
Ý kiến  

của P.QLĐT-CTSV 
(ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày.… tháng .…năm.….. 
Ý kiến của Khoa/Viện 

(ký tên và ghi rõ họ tên) 
 



 


