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THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC)
HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2019 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH,
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
I.

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN NGÀNH: từ ngày 11/07/2022 đến 22/07/2022
- Sinh viên (SV) nhận Đồ án ngành (ĐA) theo hình thức:
+ Tự chọn giảng viên hướng dẫn đối với những SV có nguyện vọng làm Khóa luận tốt
nghiệp (KLTN).
+ Được bố trí giảng viên hướng dẫn đối với những SV không làm Khóa luận tốt
nghiệp.
- Đề tài đồ án SV sẽ nhận sau khi gặp giảng viên.
- Một đề tài Đồ án gồm 2 SV thực hiện, SV có thể chọn nhóm trước (2 SV/1
nhóm).
- Đối với SV làm KLTN, đồ án là phần đầu của KLTN.
- Sinh viên bấm chọn đăng ký nhận Đồ án theo đường link sau:
https://forms.gle/eQzYqivEYNggBEzy8

II.

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
- Sinh viên thực hiện Đồ án dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần (thời
gian bắt đầu thực hiện tính từ ngày 01/8/2022 và kết thúc vào ngày 08/10/2022).
- Sinh viên sẽ gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án theo lịch thông báo của Văn phòng Khoa
CNTT trên website it.ou.edu.vn vào ngày 27/07/2022.
- Sinh viên nộp tập tin Đồ án vào ngày 17, 18/10/2022, Khoa sẽ kiểm tra ngẫu nhiên
các báo cáo, nếu phát hiện đạo văn (tỷ lệ trùng lắp trên 35%) thì sẽ xử lý.
- Sinh viên nộp 02 bộ Đồ án tại văn phòng Khoa - phòng 604, 35-37 Hồ Hảo Hớn,
Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vào ngày 24, 25/10/2022.
Lưu ý:
➢
Chỉ những sinh viên đã đăng ký môn học Đồ án ngành (ITEC4401) mới được
nhận đề tài.
➢
Đối với các sinh viên có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) phải
chọn vào tùy chọn “Sinh viên (SV) nhận Đồ án ngành (ĐA) có nguyện vọng và đủ

điều kiện thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)” và điền thông tin theo hướng
dẫn.
➢
DS chính thức làm KLTN sẽ được phòng Quản lý Đào tạo công bố sau khi có
điểm học kỳ 3 năm học 2021-2022. Điều kiện được làm KLTN điểm trung bình toàn
khóa từ 2.5/4.0 trở lên, điểm Đồ án từ 8.0/10 và được sự đồng ý của GV hướng dẫn
cho tiếp tục phát triển đồ án thành KLTN.
➢
Sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần nên cân nhắc và kiểm tra thông tin trước khi
nộp mẫu đăng ký.
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