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THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP ĐỒ ÁN  

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2019  

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

Văn phòng Khoa thông báo đến sinh viên kết quả kiểm tra đạo văn môn học Đồ án 

ngành học kỳ 3 năm học 2021-2022- ngành Khoa học máy tính và ngành Công nghệ thông 

tin khóa 2019, cùng những lưu ý sau: 

1. Sinh viên xem kết quả kiểm tra đạo văn tại: https://tinyurl.com/3rxnkf6p 

- Sinh viên được ghi chú “được phép nộp” – sử dụng bản báo cáo đã nộp trước 

đó để in và nộp lại Văn phòng Khoa theo thời gian bên dưới. 

- Sinh viên được ghi chú “sửa lại” hoặc “sửa lại, trừ điểm” sẽ nhận file báo 

cáo tỉ lệ đạo văn qua email (kiểm tra hòm thư spam nếu không thấy), để sửa 

báo cáo và nộp lại bản mềm (cuối cùng) về biểu mẫu bên dưới đến hết ngày 

22/11/2022: https://forms.gle/B1NwRB6ZkR21viSe8 

2. Sinh viên nộp 02 bộ Đồ án chính thức bản cứng (sau khi đã chỉnh sửa theo kết 

quả kiểm tra đạo văn – nếu có) về văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (phòng 

604, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1) theo lịch sau: 

- Ngành Khoa học máy tính: sáng 23/11/2022 và chiều 24/11/2022 

- Ngành Công nghệ thông tin: chiều 23/11/2022 và sáng 24/11/2022 

Sinh viên có thể nhờ người đại diện nộp bản cứng Đồ án ngành. 

3. Cách trình bày Đồ án môn học: xem biểu mẫu quy định trên web it.ou.edu.vn 

- Báo cáo Đồ án (đóng cuốn, in bìa xanh). 

- Source code kèm báo cáo đã chỉnh sửa (nếu có) (lưu vào đĩa CD hoặc USB). 

4. Lịch chấm báo cáo Đồ án: giảng viên hướng dẫn sẽ thông báo cho từng nhóm. 
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