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KẾ HOẠCH THỤ C HIỆN HỌC PHẦN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
NGÀNH GIAO DỤC THẺ CHÁT NĂM HỌC 2023 -  2024

- Căn cứ chương trình đào tạo ngành GDTC, khóa 46, Khoa GDTC, Trường Đại học 
Cần Thơ;

- Căn cứ kế hoạch năm học 2023 — 2024.
Nay Khoa GDTC xây dựng Kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp sinh viên 

ngành GDTC khóa 46 như sau:
1. Điều kiện sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp

+ Có ý thức học tập và tu dưỡng tốt;
+ Đủ năng lực NCKH để hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo đánh giá của CVHT, Bộ 

môn Thể thao chuyên ngành:
+ Sinh viên có nguyện vọng thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp, phải đăng ký theo 

mẫu, có chữ ký xác nhận của CVHT.
2. v ề  hướng nghiên cứu

+ Tập trung theo hướng nghiên cứu chính: Giáo dục thể chất học sinh -  sinh viên trong 
nhà trường.

+ Các đề tài đăng ký không được trùng lặp với các đề tài trước đó.
+ Bộ môn Thể thao chuyên ngành -  Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học cần 

Thơ, sẽ cung cấp danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn luận văn tốt nghiệp -  TDTT, 
số lượng sinh viên/ giảng viên (đính kèm danh sách).
3. Kế hoạch thực hiện

+ Đại diện lóp nộp danh sách đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trực tiếp (theo 
mẫu) cho Khoa GDTC từ ngày 14/02/2023 đến ngày 14/03/2023 (gửi đăng ký cho thầy: Đào 
Vũ Nguyên, Thư ký Bộ môn Thê thao chuyên ngành).

+ Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn, tên đề tài nghiên cứu, hạn cuối: ngày 
20/04/2023 (gửi đăng ký cho thầy: Đào Vũ Nguyên, Thư ký Bộ môn Thê thao chuyên ngành).

+ Bộ môn Thể thao chuyên ngành xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn luận 
văn và danh sách tên đề tài chính thức dự kiến: 10/05/2023.

+ Sinh viên nộp đề cương luận văn, hạn cuối: 10/06/2023 (có chữ ký của giảng viên 
hướng dẫn)

+ Thời gian nộp luận văn và bảng tóm tắt, hạn cuối: từ 10/04/2024 đến 05/05/2024.
+ Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến: 10/05/2024 đến 20/5/2024.
+ Những sinh viên đã hoàn thành LVTN trong thời gian HK1 năm học 2023 -  2024 sẽ 

được Khoa ổ chức Hội đồng bảo vệ LVTN (nếu sinh viên có nguyện vọng).
Trên đây là kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp lóp GDTC khóa 46, năm 

học 2023- 2024. Đề nghị CVHT, sinh viên khóa 46, giảng viên Khoa GDTC nghiêm túc thực 
hiện kế hoạch này.

KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT 
TRƯỞNG KHOA

c
Nguyễn Văn Hòa
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THựC HIỆN 
HỌC PHÀN LUẬN VẢN TỐT NGHIỆP -  TDTT ’(MSHP: TC400)

NĂM HỌC 2023 -  2024

Kỉnh gởi: - Khoa Giáo dục thể chất
Trường Đại học Cần Thơ

Tập thể lớp GDTC khoá 46. Mã số lớp:............................. , sau khi nghiên cứu. tìm
hiêu rõ những quy định cùa Khoa GDTC, trường Đại học Cân Thơ: xuât phát từ nhu câu xét
tốt nghiệp của mỗi sinh viên, nay tập thể lớ p ........................ xin đăng ký thực hiện luận văn
tốt nghiẹp -  TDTT năm học 2023 -  2024, danh sách cụ thể như sau:

TT MSSV Họ và tên Nam/ nữ Điểm TBTL Ký tên Ghi chú
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Danh sách c ó ........sinh viên.
Tập thể lớ p ........................ xin chấp hành nghiêm túc các quy định của Khoa GDTC,

trường Đại học cần Thơ trong việc thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp -  TDTT.

Cần Thơ, ngày.... tháng.....năm 2023
Người lập danh sách

XÁC NHẬN CỦA CỎ VẤN HỌC TẬP



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LUẬN VẢN TỐT NGHIỆP -  TDTT 
NĂM HỢC 2023 -  2024

T T M S SV H Ọ  T Ê N T Ê N  Đ Ẻ  T À I G V H D
G h i c h ú  (S Đ T  

liên  lạc  SV)
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Danh sách c ó ..... sinh viên./.

(Lóp trưởng gửi file danh sách này vê emaỉ: dvnguyen@ctu.edu.vn)
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