Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội
Sáng ngày 26/6/2017, tại phòng D.405 Trường ĐHKHXH&NV cơ sở Đinh
Tiên Hoàng, Khoa Địa lý đã tổ chức Lễ Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp cho sinh
viên thuộc Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội niên khóa 2013-2017.
Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm có ý nghĩa học thuật, là nơi sinh
viên năm cuối vận dụng những kiến thức được học trong suốt 4 năm để thực
hiện đề tài nghiên cứu đã chọn.

Hình 1: Sinh viên đang bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Tham dự buổi Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp bao gồm: TS Phạm Gia Trân
-Trưởng khoa Địa lý, TS. Ngô Thị Thu Trang - Phó trưởng khoa, ThS. Nguyễn
Quang Việt Ngân - Trưởng bộ môn Địa lý Dân Số - Xã Hội, ThS. Châu Thị Thu
Thủy – Giảng viên bộ môn. Cùng tham dự buổi lễ còn có cựu sinh viên và sinh
viên của chuyên ngành Địa lý Dân số - Xã hội.
Các sinh viên tham gia Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Bộ môn năm
học 2016-2017 bao gồm:
1. Phạm Thị Ái
2. Đặng Thị Mai Ban
3. Trần Thị Mai
4. Trần Lê Kim Ngân
5. Đỗ Thị Quỳnh Như
6. Mai Thị Thanh Sương
7. Trần Ngọc Thụy
Nhìn chung về những đề tài tham gia bảo vệ đa dạng về nội dung với các
chủ đề mới, được xã hội quan tâm và vận dụng tổng hợp kiến thức được học

trong bộ môn và kiến thức liên ngành trong trường đại học. Các đề tài có sự đầu
tư về mặc nội dung, hình thức và cách thức thể hiện tốt hơn so với mọi năm.

Hình 2: Sinh viên bảo vệ Khóa luận chụp hình lưu niệm cùng GVHD

Trong buổi buổi bảo vệ có sự chia sẻ, đóng góp, trao đổi thẳng thắn, sôi nổi
giữa Hội đồng phản biện, sinh viên các khóa với chủ nhiệm đề tài tạo không khí
trao đổi học thuật nghiêm túc.
Thời hạn để sinh viên nộp toàn văn Khóa luận sau khi chỉnh sửa là 11 giờ
ngày 10/7/2017 tại Văn phòng Khoa.

