HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/QĐ - MT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và Luận văn thạc sĩ
TRƯỞNG KHOA MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Quyết định số 441/QĐ - TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp
Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
giai đoạn 2015-2017;
Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ vào Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng
trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc thành lập khoa Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-HVN ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Học viện
Nông nghiệp Việt Nam về việc Quy định đào tạo thạc sĩ
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện
Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo
hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện
Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Xét đề nghị của Trợ lý đào tạo khoa,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hướng dẫn Khóa luận tốt
nghiệp đối với hệ Đại học và Luận văn thạc sĩ đối với hệ Cao học
Điều 2: Quy định này bắt đầu áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
Điều 3: Trợ lý đào tạo, Trợ lý tổ chức, Trưởng các bộ môn, giảng viên, sinh viên và học
viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG KHOA

- Như điều 3;
- Lưu: VT, MT, Thuận (10)
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QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
VÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-MT ngày 24 tháng 9 năm 2018)
Khoa Môi trường quy định về hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp bậc đại học và sau
đại học năm học 2018 – 2019 như sau:
I. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đối với hệ Đại Học
I.1. Tiêu chuẩn hướng dẫn
Giảng viên hướng dẫn là giảng viên cơ hữu hoặc thỉnh giảng được phân/ mời hướng
dẫn KLTN những đề tài theo hướng chuyên môn đã đăng ký đảm bảo trong các điều kiện
sau:
a) GV phải có trình độ Thạc sĩ trở lên;
b) Đề tài hướng dẫn có nội dung nghiên cứu theo hướng chuyên môn GV đã được
đào tạo và nghiên cứu theo hướng chuyên môn đã đăng ký nghiên cứu khoa học;
c) GV có thời gian công tác thực tế ít nhất 2 năm (kinh nghiệm) trong lĩnh vực đề tài
sinh viên nghiên cứu;
d) BCN Khoa ưu tiên phân công giảng viên hướng dẫn có sinh viên đăng ký với
hướng nghiên cứu phù hợp
e) Giảng viên thỉnh giảng phải có hợp đồng thỉnh giảng với Học viện;
I.2. Số lượng sinh viên hướng dẫn
a) Số lượng sinh viên TTTN/giảng viên do Trưởng bộ môn hoặc Phó bộ môn phụ
trách quyết định trên cơ sở năng lực hướng dẫn của giảng viên.
b) Các trường hợp khác do Trưởng khoa quyết định .
I.3. Không đủ điều kiện hướng dẫn
a) Không đảm bảo các điều kiện quy định tại mục I.1, điểm a, b, c, d
b) Không đảm bảo chất lượng trong công tác hướng dẫn (có đánh giá của Bộ môn
chuyên môn và khoa)
II. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ đối với hệ Sau Đại Học
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II.1. Tiêu chuẩn giảng viên hướng dẫn luận văn
a) Giảng viên hướng dẫnlà người có học vị tiến sĩ đã đủ 24 tháng kể từ khi có Quyết
định công nhận tiến sĩ hoặc ngày ký bằng tiến sĩ thuộc chuyên ngành đúng hoặc
chuyên ngành gần và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc
lĩnh vực của đề tài hướng dẫn.
b) Người tham gia hướng dẫn phải đăng ký và đề xuất hướng nghiên cứu được BCN
khoa, Bộ môn chuyên môn chấp thuận;
c) BCN Khoa ưu tiên phân công giảng viên hướng dẫn có học viên đăng ký, giảng
viên đủ điều kiện hướng dẫn tham gia vào công tác tạo nguồn đầu vào trong tuyển
sinh.
d) Các trường hợp giảng viên không có học viên đăng ký sẽ được BCN khoa phân
công trên cơ sở nguyện vọng và hướng nghiên cứu phù hợp với đăng ký của học
viên.
e) Trường hợp người hướng dẫn có học vị tiến sĩ không thuộc biên chế của khoa, phải
có người hướng dẫn kèm thuộc biên chế khoa. Trong quyết định giao đề tài và cử
người hướng dẫn cần ghi rõ người hướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai.
f) Các trường hợp khác do BCN khoa quyết định
II.2. Số lượng học viên hướng dẫn
a) Số lượng học viên không vượt quá quy định của Học viện: Giáo sư ≤ 7; PGS ≤ 5;
Tiến sĩ ≤ 3, bao gồm cả học viên của cơ sở đào tạo khác.
b) Trường hợp người hướng dẫn có số lượng học viên đăng ký vượt quá quy định tại
điểm a mục này. Số lượng học viên được giao hướng dẫn sẽ do BCN quyết định
trên cơ sở cam kết ràng buộc về sản phẩm khoa học (bài báo thuộc danh mục các
tạp chí do HĐGS, PGS Học viện quy định, phải ghi địa chỉ khoa Môi trường).
c) Các trường hợp khác do BCN khoa quyết định
II.3. Không đủ điều kiện hướng dẫn
a) Không đảm bảo các điều kiện quy định tại mục II.1, điểm a, b, c, d, e, f
b) Không thực hiện đúng cam kết quy định tại điểm b, mục II.2
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