
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
Số:…./KH-K.CNTT 

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)  

cho sinh viên K55-K58 ngành CNTT - học kỳ I năm học 2021-2022  
Kính gửi:       

-  Các Bộ môn thuộc Khoa, Văn phòng Khoa, các CVHT K55 đến K58  

Căn cứ chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho khóa 55 đến 58 hệ 
chính quy; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2021-2022; 

Khoa CNTT thông báo tới các BM, các giảng viên và VPK kế hoạch thực hiện học phần 
Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin từ khóa 55 đến 58 
hệ chính quy đăng ký thực hiện ĐATN học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau: 

TT Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện Ghi chú 

1 
Phân công GVHD  
 

Chậm nhất 
11/09/2021 

BCN Khoa  

2 Sinh viên liên hệ với GVHD 
Trước ngày 
15/09/2021 

  

3 

GVHD thống nhất với sinh viên đề tài TN, 
hướng dẫn sinh viên lập đề cương.  

1. Thu 01 File đề cương gửi vào link 
drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1
68a1yA0ZUaDUHeIHjW7xXx-
Kw_hmdcWY?usp=sharing 

 
2. Cập nhật tên đề tài đồ án vào link drive 

dưới đây: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1ero5_FeWHsxkB6PwRCtf5MkSMn-
ZR39yvSwjvpM-vTc/edit?usp=sharing 

 

Chậm nhất 
ngày 
18/09/2021 

GVHD và sinh 
viên 

 

4 Duyệt tên đồ án, nội dung đề cương đồ án 
20/09/2021-
22/09/2021 

BCN Khoa và các 
BM 

 

5 
Sinh viên thưc hiện sửa lại tên đề tài, nội dung 
đề cương nếu có và nộp lại cho GVHD, GVHD 
cập nhật lại liên drive ở mục 3 

Chậm nhất 
26/09/2021 

GHVD và sinh 
viên 

 

6 
Giám sát, hỗ trợ chuyên môn việc hướng dẫn 
đồ án tốt nghiệp cho sinh viên của GVHD 

27/09/2021-
18/12/2021 

BCN Khoa, 
Trưởng các BM 

Kiểm tra tiến độ 
theo đề cương. 

7 Thu báo cáo đồ án  20/12/2021 VPK 
Kiểm tra hình 
thức báo cáo, 
tên đề tài 



8 Phân GVPB và thành lập hội đồng chấm đồ án 
21/12/2021-
25/12/2021 
 

BCN Khoa  

9 
Sinh viên gặp GVPB để GVPB kiểm tra sản 
phẩm đồ án và nội dung báo cáo 

27/12/2021-
04/01/2022 
 

GVPB  

10 Tổ chức bảo vệ đồ án 
10/01/2022-
15/01/2022 

BCN Khoa, Các 
BM, VPK 

 

Đề nghị các Bộ môn, các Giảng viên và Văn phòng Khoa thực hiện các công việc theo 
đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, các thầy cô vui lòng phản ánh 
trực tiếp với BCN Khoa để giải quyết. 

Trân trọng! 
    TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

TS. HOÀNG VĂN THÔNG 


