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KÉ HOACH 
Tô chrc thi tôt nghiÇp �¡i hÍc chiính quy, ngành GDTC n�m 2022 

C�n cu Quy dËnh vê công tác �ào t¡o, C�n cú vào Kê ho¡ch xét, công nhn 

tot nghiÇp trinh �Ù �¡i hÍc, ngành GDTC n�m 2022, Truong �¡i hÍc hÍc Su ph¡m 

TDTT Hà NÙi thông báo Kê ho¡ch to chéc thi tôt nghiÇp n�m 2022 cho sinh viên 
DC 

TRUd 

DAI HOC SL 

THE DUC T 
A 

Thi tot nghiÇp �¡i hÍc chính quy ngành Giáo dåc thÃ chât, n�m 2022 nhamo 

dai hÍc chính quy nhu sau: 

I. MUC DÍCH, YÊU CÀU 

1. Måc dích 

dánh giá l¡i toàn bÙ quá rinh �ào t¡o và ghi nhân nhïng kêt quà d¡t duoc cça thây 

vàtrò Nhà truÝng trong toàn khóa hÍc. 

2. Yêu câu 
- Thi tot nghiÇp duoc thrc hiÇn theo dúng quy chê �ào t¡o. 

- To chéc ky thi �àm bào yêu câu an toàn, nghiêm túc, trung thuc, khách quan, 

cong bäng:; kêt quå thi ph£n ánh �ung chât lung day và hÍc. 

II. NOI DUNG 

1. Dôi tuong dy thi tot nghiÇp: Nhïng sinh viên dã hoàn thành các hÍc phân 

trong chuong trinh �ào t¡o d¡i hÍc chinh quy, ngành Giáo duc thÃ chât. 

2. Thoi gian, dja �iêm to chre và sô luyng dy thi tôt nghiÇp 

- Thoi gian thi tót nghiÇp: Tu ngày tir 12/9/2022 �¿n 18/9/2022 

Dja diem: Truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi. 

- Sô lugng: 04 sinh viên 

3. Kê hogch tô ehúre thi tót nghiÇp 

TT Noi dung Thoi gian Dja diêm Ghi chú 

Xét dieu kiÇn dy thi tót 

nghiep 

09h00, ngày HÙi dong xét 
Phong Hop 

14/9/2022 TN 

P.QLDT& 
Tap trung SV phô biên quy 
2 

DHSP TDTT| 
Hà Noi 

15h30, ngày CTSV, Ban 

che thi 14/9/2022 
thu ký 



TT Noi dung Thoi gian Dja diêm Ghi chú 

Thi môn Tu turong Hô Chí 8h30-10h30, Sáng 8h00 hop HÐ 3 
Minh ngày 15/9/2022 

Giang duong 
4 tâng 14h30-16h30, 

Chieu ngày 
14h00 Thi môn Lý luân và PP 

GDTC hop HÐ 
15/9/2022 

8h30-10h30, Sáng Giáng duròng 
4 tâng 6 Thi ly thuyét chuyên sâu 8h00 hop HÐ 

ngày 16/9/2022 

14h00-15h00, 14h00 hop 
Sân chuyên 

7 
Thi giáo hÍe pháp môn 

Chieu ngày HÐ 7 môn chuyên sâu 
16/9/2022 

DHSP TDTT| HÙi �ông xét | Du kiên xét và công nhn tõt 
8 

nghiÇp 
05/10/2022 

Hà Noi TN 

Tu 17/9/2022 - Tai dia 
9 Nghi chÝ xét tôt nghiÇp 

10/10/2022 phuong 
G 

DHSP TDTT 
Hà Noi 

PHAM 
THAC 10 Nhan bàng TN 11/10/2022 

III. Tô chée thyc hiÇ¢n 

1. Phong QLÐT & CTSV 

- Xây dung ké ho¡ch tô chéc xét, thi tôt nghiÇp �¡i hÍc chính quy, ngành Giáo 

duc the chât, n�m 2022. 

Tham muru Ban giám hiÇu ban hành Quyêt dËnh thành lp HÙi �ông xét tôot 

nghiÇp, thi tôt nghiÇp �¡i hÍc chính quy, ngành Giáo dåc thê chât, n�m 2022 (danh 

sách kèm theo). 

- Lp du toán, thanh toán kinh phí xét, thi tót nghiÇp �¡i hÍc chinh quy, ngånh 

Giáo duc thê chât, n�m 2022. 

Rá soát diêm hÍc phân �ã hÍc vói chuong trinh �ào t¡o, lp danh sách nguoi 

hoc dú dieu kiÇn xét tôt nghiÇp, thi tôt nghiÇp (danh sách kèm theo). 

- Chuán bj tai liÇu xét, thi tót nghiÇp giri cho các thành viên trong HÙi dông. 

- Cung cáp thóng tin vë nhng nguoi dang thi hånh ký lut ( nêu có ). 

- Lén danh sách phong thi và tó chúrc thi tôt nghiÇp. 
2. Phong BCL & TT 

Rà soát, kiém tra các diéu kiÇn thi tot nghiÇp d¡i hÍe chinh quy, ngành Giáo 

dyc thé chát, nám 2022. 



Chuan bË �è thi, in sao �è, bào quàn �Á thi tôt nghiÇp d¡i hÍc chính quy, 

ngành Giáo dåc thê chât, n�m 2022 theo dúng quy dËnh, quy che 

- Thanh kiêm tra ky thi tôt nghiÇp d¡i hÍc chính quy, ngành Giáo duc thê chât, 

n�m 2022. 

3. Các Khoa chuyên môn 

- Phói hop vÛi Phòng QLÐT & CTSV �Ã rà soát diêm, thông tin cça nguroi 

hoc tot nghiÇp. 

Xây dng dê cuong ôn tp, �ê thi trong ký thi tôt nghiÇp �¡i hoc chính quy, 

ngành Giáo dåc thÃ chât, n�m 2022. 

4. Phòng Ké ho¡ch tài chính 
- Rà soát các kho£n phí cça nguoi hÍc chua hoàn thành trong quá trinh hÍc 

tp tai Nhà truong. 

- Bào �åm kinh phi phuc vu xét, thi tot nghiÇp trong ký thi tôt nghiÇp �¡i hÍc 

chinh quy, ngành Giáo duc the châ, n�m 2022. 

5. Phong TCCB & TT 

Chup ånh, �ua tin lên website Truong �ai hÍe Su ph¡m TDTT Hà NÙi truóc, 

trong và sau ký thi tót nghiÇp d¡i hÍc chinh quy, ngành Giáo duc thê chât, näm 2022. 

6. Phong Hành chính tông hãp 

Chuân bË nuóc uông, các phòng hÍp, HÙi truong cho các buôi hop, tp trung/ 

cua HÙi dông thi. 

7. Phong Quan trË thiêt bË 

Chuân bË co sß vât chât, âmly, loa �ài, âm thanh, ánh sáng, �iÇn... phåc vu ky 

thi tot nghiÇp d¡i hÍc chính quy, ngành Giáo duc thÃ chât, n�m 2022. 

Trong quá trinh thåc hiÇn, Truòng �¡i hÍc Su ph¡m TIDTT Hà NÙi yêu câu các 

Phong, Trung tâm, Khoa chuyên môn nghiêm túc triên khai thåc hiÇn ky thi tÑot 
nghiép dai hÍc chinh quy, ngành Giáo dåc thê chât, n�m 2022 theo dúng quy djnh./. 

Noi nhan: 
BGH, HÐT (dê b/e); 
- Phong, Ban, Khoa, TT (dé vh); 
- Các em SV (dê vh); 
- Luru: VT, QLÐT&CTSV. 
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