TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN) NĂM 2019
1. NHÓM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Hiện tại khoa chấp nhận 1 đề tài khóa luận tốt nghiệp có thể từ 1 cho đến 2 sinh viên; Tức là
1 nhóm có thể gồm 1 hay 2 sinh viên đều được, khoa khuyến khích 1 nhóm gồm 2 sinh viên.
2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG


Thời gian đăng ký – chọn GV hướng dẫn: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày
24/03/2019, đăng ký trực tiếp cho giáo vụ khoa CNTT (c.Xim). Đến hết ngày 24/03/2019
những sinh viên không đăng ký KLTN xem như học 2 học phần thay thế.



Các bạn có trong danh sách được làm KLTN trực tiếp liên hệ với GVHD (GV mà mình
chọn hướng dẫn đề tài) để thống nhất đề tài KLTN, làm các thủ tục đăng ký KLTN, cũng
như nội dung đề cương của KLTN.



Chú ý: Phần nội dung đề cương, mẫu đề cương, đề nghị nhóm sinh viên trao đổi với
GVHD đề có công tác chuẩn bị cho tốt. Hạn cuối hoàn tất đề cương là ngày 30/03/2019;
Đề nghị các Em sinh viên nghiêm túc thực hiện.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN KLTN


Từ tuần 6 đến hết tuần 21: sinh viên thực hiện KLTN.



Kế hoạch chi tiết sinh viên thống nhất với giảng viên hướng dẫn, trên tinh thần là thông
qua góp ý của đề cương.

4. THỜI GIAN NỘP, PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ KLTN


Thời gian nộp: ngày 08 tháng 07 năm 2019 (thứ 2). Chú ý việc in các cuốn báo cáo và
đĩa, sinh viên nên trao đổi với GVHD để thực hiện cho đúng.



Thời gian phản biện: từ ngày 08-14/07/2019 (lịch cụ thể GV hướng dẫn sẽ thông báo
sau)



Thời gian bảo vệ: từ ngày 15-21/07/2019 (Sẽ có lịch cụ thể sau, xem tại Web Khoa
CNTT hoặc GVHD)
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