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THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký đề tài tốt nghiệp HK1 năm học  2018-2019 

          
 

Khoa CKM thông báo đến sinh viên thông tin về việc triển khai đồ án tốt 

nghiệp HK1, 2018-2019 như sau: 

1. Sinh viên chỉ được chọn các đề tài do Hội đồng khoa xem xét và đề xuất như 

bảng thống kê như hình sau. 

2. Điều kiện SV được làm ĐATN: theo quy định của khoa đã ban hành (>=132TC, 

đã học tất cả các môn đồ án, ngành Cơ điện tử điểm trung bình chung tích lũy tới 

thời điểm đăng ký phải >=7.0; các ngành Chế tạo máy, kỹ thuật công nghiệp, công 

nghệ kỹ thuật cơ khí sinh vien phai có điểm TB tích lũy >=6.7) không xem xét bất 

kỳ trường hợp nào không đạt yêu cầu; 

3. Điều kiện SV viết và bảo vệ bằng tiếng Anh: theo quy định của khoa (TOEIC 

500, yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải đạt TOEIC 500), không xem xét 

bất kỳ trường hợp nào không đạt yêu cầu; 

4. Số lượng SV/ 1 GVHD: theo quy định của khoa (PGS 2~15SV, TS-GVC: 2~10 

SV, GV-KS: 2~7SV, đối với GV thuộc khoa khác, phòng ban và ngoài trường sẽ 

bằng 50% so với GV cơ hữu của khoa CKM); 

5. Sinh viên đăng ký đề tài liên hệ với giáo viên hướng dẫn và điền thông tin có chữ 

ký của GVHD vào giấy giao nhiệm vụ nộp cho văn phong khoa ckm (E1-107 gặp 

cô Hương) phải có đầy đủ chữ ký của Giáo viên hướng dẫn, trưởng bộ môn; 

 từ 8h sáng ngày  01/10/2018 đến hết ngày 06/10/2018,  

6. Sinh viên bắt đầu làm đồ án từ ngày 15/10/2018 đến 24/12/2018. 

7. Tập huấn thực hiện ĐATN dành cho SV: dự tính tổ chức trong khoảng thời gian 

05~10/11/2018; 

Sinh viên đăng ký đề tài TN theo link: 

https://goo.gl/forms/MLLx8SyEZYJtKyN03 

Sinh viên đăng ký  học chuyên đề TN  theo link 

https://goo.gl/forms/G9HCk1sBgiAwHkph2 
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