TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

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

Số: 07 /TB-KTMT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO
Về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2017-2018
Lớp CE505.I21
Căn cứ thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) học kỳ 2, năm học 20172018 cho lớp CE505.I21. Khoa Kỹ thuật Máy tính (KTMT) thông báo kế hoạch bảo vệ khóa
luận tốt nghiệp như sau:
1. Nộp khóa luận tốt nghiệp:
-

Thời gian nộp KLTN: 10/07/2018.

-

Nộp tại Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2):

-

o

Sáng từ 8h30 đến 11h00.

o

Chiều từ 14h00 đến 16h00.

Những lưu ý khi nộp khóa luận tốt nghiệp:
o

Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày
theo mẫu “KTMT_KLTN_Phu luc 3_Mau bao cao”.

o

Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo
vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn
khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo mẫu “KTMT_KLTN_Phu
luc 2_Hinh thuc trinh bay KLTN” và “KTMT_KLTN_Phu luc
5_Checklist”.

o

Sinh viên viết thêm ba bản báo cáo tóm tắt 2 trang A4 theo mẫu
“KTMT_KLTN_Phu luc 4_Mau bao cao tom tat”), nộp cùng với khóa luận
tốt nghiệp.

o

Tất cả các bài báo cáo power point cho buổi bảo vệ phải sử dụng theo mẫu
“KTMT_KLTN_Phu luc 6_Mau bao cao bao ve”.

2. Thời gian bảo vệ và danh sách Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp
-

Công bố danh sách Hội đồng chấm KLTN: 06/07/2018.

-

Thời gian phản biện KLTN: 11/07/2018 – 16/07/2018. Sinh viên các nhóm tự liên
hệ với giảng viên phản biện để phản biện đề tài, các quyển đề tài KLTN khoa sẽ tự
chuyển đến giảng viên phản biện.
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-

Thời gian chỉnh sửa báo cáo sau phản biện (nếu có): Từ ngày 16-23/07/2017.
Sinh viên chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của giảng viên phản biện và nộp lại báo
cáo cho Khoa (nếu có).

-

Thời gian bảo vệ KLTN dự kiến: 24/07/2018. Thời gian và địa điểm báo cáo cụ
thể khoa sẽ thông báo sau.

-

Lưu ý: Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 15
phút trình bày, demo và 15 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội
đồng sẽ yêu cầu ngưng.

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

- SV lớp CE505.I21;
- Lưu: KTMT.

(Đã ký)

Lâm Đức Khải
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