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1. Các môn thi tốt nghiệp 

1.1. Lớp Cử nhân chính quy khóa 9 

- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn thi điều 

kiện không tính vào Kết quả học tập toàn khóa) có thời gian thi là 180 phút.  

- Môn thi chuyên ngành có thời gian thi là 90 phút, gồm các nội dung:  

+ Phần kiến thức YTCC chung (6 điểm):  

· Nội dung: Dịch tễ học cơ bản, Thống Kê cơ bản; Tổ chức 

Quản lý hệ thống y tế, Sức khỏe môi trường cơ bản và Đại 

cương Giáo dục sức khỏe và Nâng cao sức khỏe. 

· Hình thức: câu hỏi trắc nghiệm 

· Số lượng câu hỏi: 12 câu hỏi/nội dung 

+ Phần kiến thức chuyên ngành (4 điểm):  

· Nội dung: theo các định hướng 

· Số lượng câu hỏi: 20 câu hỏi trắc nghiệm hoặc 10 câu hỏi 

trà lời ngắn/định hướng 

- Những sinh viên đủ tiêu chuẩn và được Hội đồng Thi tốt nghiệp đồng ý cho 

phép làm khóa luận tốt nghiệp thì không phải thi môn chuyên ngành. 

1.2. Lớp Cử nhân Vừa làm vừa học khóa 6 

- Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn thi điều 

kiện không tính vào Kết quả học tập toàn khóa) có thời gian thi là 180 phút.  

- Môn thi chuyên ngành có thời gian thi là 90 phút, gồm các nội dung:  

+ Phần kiến thức YTCC chung (6 điểm):  

· Nội dung: Dịch tễ học cơ bản, Thống Kê cơ bản; Tổ chức 

Quản lý hệ thống y tế, Sức khỏe môi trường cơ bản và Đại 

cương Giáo dục sức khỏe và Nâng cao sức khỏe. 



· Hình thức: Câu hỏi trắc nghiệm 

· Số lượng câu hỏi: 12 câu hỏi/nội dung 

+ Phần kiến thức chuyên ngành (4 điểm):  

· Nội dung: theo định hướng chung gồm các nội dung: Sức 

khỏe Môi trường, Điều tra một vụ dịch, Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm, Truyền thông sức khỏe 

· Hình thức: Câu hỏi trắc nghiệm 

· Số lượng câu hỏi: 5 câu hỏi/nội dung 

- Những sinh viên đủ tiêu chuẩn và được Hội đồng Thi tốt nghiệp đồng ý cho 

phép làm khóa luận tốt nghiệp thì không phải thi môn chuyên ngành. 

 

2. Đề thi 

2.1. Hình thức ra đề thi 

- Môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh: tự luận.  

- Môn chuyên ngành:  

+ Phần nội dung kiến thức chung: Câu hỏi MỘT LỰA CHỌN ĐÚNG, 

mỗi phần nội dung có số điểm là 1,2 (5 nội dung x 1,2 = 6 điểm).  

+ Phần kiến thức chuyên ngành của định hướng chung (đối với hình thức 

VLVH): Câu hỏi MỘT và/hoặc NHIỀU lựa chọn, mỗi phần nội dung có số 

điểm là 1,0 (4 nội dung x 1,0 = 4 điểm).  

+ Phần kiến thức chuyên ngành của các định hướng: 20 câu hỏi trắc 

nghiệm hoặc 10 câu hỏi trà lời ngắn/định hướng  (4 điểm)  

2.2. Số lượng đề thi 

- Các Khoa/Bộ môn xây dựng 03 đề thi cho mỗi môn. Hội đồng sẽ tổ chức bốc 

thăm và sao đề thi trước mỗi buổi thi.  

2.3. Thời gian nộp đề thi 

- Thời gian nộp đề thi dự kiến: 5/5/2014 

- Thời gian phản biện: từ ngày 6/5 – 12/5/2014 

- Thời gian hoàn thiện đề thi chính thức: 16/5/2014 

 

3. Khóa luận tốt nghiệp 

- Điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp 



+ Không thi lại môn nào, điểm tổng kết chung 7 học kỳ từ 7,5 trở lên 

+ 20% số sinh viên của mỗi định hướng đối với CN chính quy khóa 9; 10% số 

lượng sinh viên VLVH khóa 6 

+ SV tự nguyện viết đơn theo mẫu, nộp tại phòng Đào tạo Đại học trước ngày 

28/2/2014 

+ Hội đồng xét dựa vào kết quả học tập 7 học kỳ và thành tích nghiên cứu khoa 

học của SV 

- Sinh viên tự chọn chủ để và thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo một trong các 

định hướng sau để làm khóa luận tốt nghiệp với: 

+ Đánh giá các chương trình sức khỏe 

+ Phát triển và thử nghiệm sản phẩm truyền thông 

+ Xây dựng đề cương nghiên cứu 

+ Xây dựng đề cương dự án 

+ Viết tổng quan tài liệu  

+ Báo cáo nghiên cứu – Phân tích số liệu thứ cấp  

- Sinh viên tự liên hệ giảng viên hướng dẫn (các giảng viên có học vị từ thạc sĩ 

trở lên, mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 03 sinh viên).  

- Đánh giá:  

+ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên do Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

đánh giá. Mỗi Hội đồng có 03 thành viên: 01 chủ tịch và 02 ủy viên.  

+ Điểm thành phần gồm:  

* Điểm chấm quyển (do 01 giảng viên trong Hội đồng thực hiện) có 

trọng số là 0,5.  

* Điểm trình bày: là điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng 

đánh giá trong báo cáo, có trọng số 0,5.  

- Nộp khóa luận tốt nghiệp:  

+ Thời gian: trước 17h00 ngày 19/5/2014 

- Số lượng: 4 quyển 

- Hình thức: đóng bìa meka. Có chữ ký của giảng viên hướng dẫn 

- Sau khi bảo vệ khóa luận, sinh viên chỉnh sửa và hoàn thiện khóa luận theo 

yêu cầu của Hội đồng và nộp lại 01 quyển đóng bìa cứng cho phòng Đào tạo Đại học 

vào ngày 21/6/2014. 



4. Địa điểm, thời gian và hình thức thi tốt nghiệp:  

4.1. Địa điểm 

- Tại Hà Nội: Lớp CN chính quy khóa 9 và VLVH 6 tại Hà Nội 

- Tại Bạc Liêu: Lớp CN VLVH 6 Bạc Liêu 

4.2. Thời gian và hình thức thi 

Nội dung Hình thức và thời gian thi Thời gian 

Nghe phổ biến quy chế thi  14h00 ngày 26/5/2014 

Lịch sử ĐCS Việt Nam 

và Tư tưởng HCM 
Thi viết 180 phút Từ 7h30 ngày 27/5/2014 

Chuyên môn Thi viết  Từ 7h30 ngày 29/5/2014 

Chấm khóa luận tốt 

nghiệp 

Thời gian trình bày khóa luận 

trước Hội đồng: 15 phút 

Cả ngày 28/5/2014: 7h30 

buổi sáng; 13h30 buổi chiều 

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học – Điện thoại : 04.62662342 
 

5. Tổ chức thực hiện  

 - Phòng Đào tạo Đại học chịu trách nhiệm:  

+ Xây dựng, lập dự trù kinh phí kế hoạch thi tốt nghiệp  

+ Đề xuất danh sách thành viên của Hội đồng thi Tốt nghiệp CN YTCC năm 

2014 trình Ban Giám hiệu phê duyệt  

+ Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên Cử nhân chính quy K9 và VLVH 6 

trình Hội đồng thi Tốt nghệp CN YTCC năm 2014 xét tư cách thi tốt nghiệp 

+ Tổ chức nhận đề thi dự thảo và tổ chức lấy ý kiến phản biện  

+ Tổ chức bảo quản đề thi, in sao và giám sát đề thi  

+ Lập danh sách coi thi và Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp 

+ Tổ chức chấm thi và tổng hợp kết quả trình Hội đồng thi Tốt nghiệp CN 

YTCC năm 2014 

+ Soạn thảo Quyết định tốt nghiệp trình Ban Giám hiệu.   

- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên:  

+ Tổng hợp kết quả rèn luyện và kỷ luật của sinh viên trình Hội đồng thi Tốt 

nghiệp CN YTCC năm 2014 xét duyệt tư cách thi tốt nghiệp 

- Phòng Tài chính Kế toán:  

+ Kiểm tra các mức chi và bố trí kinh phí tổ chức kỳ thi   

- Các Khoa/Bộ môn: Khoa các Khoa học cơ bản, Khoa các Khoa học xã hội, 

Khoa Quản lý Y tế, Khoa Sức khỏe môi trường – Nghề nghiệp:  



+ Cử cán bộ tham gia công tác soạn thảo đề thi theo các nội dung đã nêu ở mục 1 

+ Cử cán bộ tham gia công tác chấm thi theo kế hoạch của Phòng Đào tạo Đại học. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng CTCC&QLSV, Phòng TCKT, 
các Khoa KHCB, KHXH, QLYT, 
SKMTNN;  
- Lưu VT, ĐTĐH 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
 
 

Nguyễn Thanh Hương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


