
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Số:  03/KH-CKM         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức buổi báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên học kỳ 1/2019-2020 

–––––––––––– 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên các chuyên ngành thuộc khoa Cơ khí 

máy; 

- Nối kết các hoạt động của Khoa Cơ khí chế tạo máy với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 

sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp, thực hiện các đề tài tốt nghiệp phục vụ cho nhu cầu thực tế. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức đảm bảo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham dự 

  - Tất cả Sinh viên đang làm Đồ án tốt nghiệp khoa Cơ khí máy ở HK1/ 2019-2020 . 

- Các sinh viên có quan tâm trong và ngoài Khoa Cơ khí CTM. 

- Giảng viên  khoa Cơ khí máy, và GV các khoa khác có quan tâm 

-Doanh nghiệp theo danh sách khách mời và các doanh nghiệp có quan tâm  

2. Thời gian và Địa điểm 

- Thời gian: từ 7h00 đến 12h00  ngày 15/02/2020; 

- Địa điểm: Thông báo sau. 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 Cách thức tổ chức –tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 15/09/2019 thông báo tới các giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện, sinh viên 

tiến độ thực hiện chung; 

2 Kế hoạch chi tiết 

a.      Sinh viên đăng ký làm đồ án TN theo link từ ngày 15/09/2019 đến ngày 23/09/2019 

https://forms.gle/j7jnghE7iTXUD6w69 

Ngày 25/09/2019 nhận quyết định làm đề tài và đóng phí hỗ trợ in poster cho việc tổ chức triển 

lãm và  tổ chức buổi bảo vệ TN. 

https://forms.gle/j7jnghE7iTXUD6w69


b.      Từ 25/12/2019 đến  31/12/2019, SV nộp KLTN cho GV hướng dẫn. 

Mẫu Tờ nhận xét của GVHD có ghi đầy đủ các thông tin của đề tài. 

c.        Từ 02/01/2020 đến  10/01/2020, SV tự liên hệ với GV phản biện để nộp KLTN. 

d.      Từ 03/02/2020 đến  06/02/2020, SV nộp file poster hoàn chỉnh dạng PDF và bản thuyết 

minh, bản tóm tắt, bản vẽ,  cho khoa theo đường link qui định. 

            https://forms.gle/kZpoLrav1ovDr1Jw5 

e. Ngày 08/02/2020 sinh viên treo poster và đưa mô hình triển lãm tại sảnh toà nhà trung tâm 

(thầy Nguyễn Thanh Tân phụ trách ) 

f.     Từ  10/02/2020 đến  15/02/2020 triển lãm poster và mô hình. 

g. Từ 10/02/2020 đến  12/02/2020 GV HD và GVPB  nộp lại bản nhận xét về văn phòng khoa. 

h. Ngày 14/02/2020 thư ký hôi đồng nhận hồ sơ biểu mẫu  và cùng sinh viên chuẩn bị phòng bảo 

vệ 

k. Ngày 15/02/2020 bảo vệ đồ án TN 

Hồ sơ nộp cho ngày bảo vệ (1 bộ) gồm: 

-       Bản thuyết minh đề tài (khổ A4) bìa thường có chữ ký thông qua của GV hướng dẫn, 

quyết định giao nhiệm vụ đề tài; 

-       Bản tóm tắt (khổ A5); 

-       Tập bản vẽ (nếu có); 

-       File (thuyết minh + bản vẽ + poster), file video, mô hình hoặc sản phẩm của đề tài (nếu 

có); 

-       Mẫu Tờ nhận xét của GVHD có ghi đầy đủ các thông tin của đề tài; 

-       Mẫu Tờ nhận xét của GVPB có ghi đầy đủ các thông tin của đề tài; 

Thời gian trưng bày sản phẩm đồ án tốt nghiệp 

-  Thời gian: bắt đầu 8h ngày 10/02/2020 

-  Địa điểm: sảnh tòa nhà trung tâm 

-  Sản phẩm trưng bày gồm: 

-  + Sản phẩm đề tài: máy, mô hình, thiết bị,…; 

-  + Sản phẩm do mô hình, máy, thiết bị,… tạo ra; 

-  + Poster khổ A1 ĐỨNG (594x841); 

-  Ghi chú: Các bạn Đoàn hội SV khoa CKM sẽ chuẩn bị sẳn khu vực trưng bày, nam châm. 

Thời gian dọn sản phẩm đồ án tốt nghiệp 

https://forms.gle/kZpoLrav1ovDr1Jw5


-  Thời gian: bắt đầu 8h ngày 16/02/2020 

-  Sinh viên chuyển sản phẩm và thu dọn khu vực trưng bày để trả mặt bằng cho nhàtrường 

-  Sau thời gian trên, nếu có thất lạc sản phẩm của đề tài sinh viên hoặc ảnh hưởng đến mỹ 

quan khu tòa nhà trung tâm, sinh viên tự chịu trách nhiệm 

GHI CHÚ: 

-       Ban Truyền thông Khoa chuẩn bị Livestream buổi bảo vệ. 

-                      Thứ 16/02/2020: SV tháo poster và dọn dẹp mô hình ở sảnh tòa nhà trung tâm. 

Thành phần Ban tổ chức 

 - PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh               Trưởng Khoa CKM              Trưởng ban 

- ThS. Trần Quốc Hùng                               Phó trưởng khoa                   Phó trưởng ban 

- CN Hoàng Trà Hương                                Thư ký khoa                          Uỷ viên 

- ThS. Nguyễn Văn Sơn                               Giảng viên                             Uỷ viên 

- ThS. Nguyễn Thanh Tân                           Giảng viên                             Uỷ viên 
 

  

 

Nơi nhận: 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh 

 

 

 

 

 
 

 

 


