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1. Ngày 15, 16/11/2021 sinh viên nhập thông tin và nộp file mềm Đồ án ngành (Đồ án) tại 

link https://forms.gle/ufz7CGcqmFrZA7ck7 gồm: 

- Nội dung báo cáo Đồ án theo định dạng (.pdf) 

- Source code. 

Tất cả nén thành 1 file đặt tên là MSSV_Hoten (lấy thông tin của nhóm trưởng đại diện 
nếu Đồ án có hơn 2 sinh viên thực hiện) 

2. Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ triển khai việc kiểm tra đạo văn qua hệ thống 
Turnitin. Trong trường hợp trên mức 28% thì sinh viên phải chỉnh sửa Đồ án và nộp lại 
file mềm cho Khoa trong vòng 03 ngày kể từ ngày Khoa gởi email. 

3. Sinh viên nộp bộ Đồ án chính thức bản cứng (sau khi đã chỉnh sửa theo kết quả kiểm tra 
đạo văn) về VP Khoa Công nghệ Thông tin gồm: 

- Nội dung báo cáo Đồ án theo định dạng (.doc hoặc .pdf) 

- Source code. 

Thời gian và địa điểm nộp bản cứng VP Khoa sẽ có thông báo sau. 

4. Cách trình bày Đồ án ngành theo mẫu của Khóa luận tốt nghiệp (đổi tiêu đề thành 
Đồ án ngành) nhưng không cần đóng bìa cứng mạ vàng (nếu nộp bản in) 

Xem link https://rb.gy/htdgls 
 

5. Lịch chấm báo cáo Đồ án: thông báo trên web it.ou.edu.vn vào ngày 29/11/2021. 
 

 
VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


