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Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp các Khóa 58 trở về trước đợt 2 

 

Kính gửi: - Các Bộ môn, Văn phòng Khoa 

Căn cứ kết luận cuộc họp sáng ngày 21/12/2021 của nhà trường; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 03/12/2021 của BCN Khoa với lãnh đạo các Bộ 

môn. 

Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp cho 

sinh viên các lớp ngành CNTT các Khóa 58 trở về trước đợt 2 như sau: 

- Hình thức tổ chức: Bảo vệ trực tuyến 

- Kế hoạch cụ thể:  

TT Công việc Thời gian Ghi chú 
Người 

thực hiện 

1 

Nộp đồ án tốt 

nghiệp cho 

giảng viên 

hướng dẫn 

 

27/12/2021 

- Mỗi sinh viên gửi 01 file báo cáo đồ án 

dạng pdf cho GVHD. 

- Lưu ý: đặt tên file theo cấu trúc như sau: 

Mã_sinh_viên_Họ_tên_Lớp_Khóa.pdf 
Sinh viên 

2 

Xem thông 

báo phân 

công giảng 

viên phản 

biện 

28/12/2021 

Sinh viên xem danh sách giảng viên phản 

biện trên website của khoa  

Sinh viên 

3 

Liên hệ với 

giảng viên 

phản biện 

Từ ngày 

29/12/2021 

đến 

05/01/2022 

- Liên hệ với giảng viên phản biện để biết 

lịch phản biện 

- Chuẩn bị phần mềm/bài lab để GVPB đánh 

giá  

Giảng viên 

đọc duyệt, 

Sinh viên 

4 

Hướng dẫn 

sinh viên làm 

slide 

Trước ngày 

10/01/2022 

 

- Sinh viên làm slide báo cáo, gửi slide báo 

cáo xin ý kiến GVHD. 

Sinh viên, 

GVHD 

5 

Kiểm tra hệ 

thống và bảo 

vệ thử 20h ngày 

10/01/2022 

- Sinh viên vào phòng họp trên MS Team để 

kiểm tra hệ thống và bảo vệ thử 

-  Thư ký hội đồng thông báo cho sinh viên 

thời gian Hội đồng bắt đầu làm việc ngày 

11/01/2021 

 

Thư ký hội 

đồng, 

Sinh viên 

 

6 
Tổ chức bảo 

vệ 

Ngày 

11/01/2022 
- Bảo vệ ngày 11 tháng 01 năm 2022 

Các HĐ, 

Sinh viên 

            


