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THÔNG BÁO

(về lịch trình chuẩn bị cho kỳ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp HK2, 201\6-2017)

Khoa Cơ khí Chế tạo máy thông báo đến tất cả sinh viên đang làm đề tài tốt nghiệp học 
kỳ 2 năm học 2016-2017, lịch trình thực hiện đồ án như sau:

I. Chuẩn bị cho buổi lễ

Thời gian Ngày 8/07/2017 Ngày 15/7/2017 Ngày 25/07/2017
Nội dung Khoa Cơ khí Chế tạo 

máy công bố danh sách 
giáo viên phản biện và 
hội đồng bảo vệ

Nộp file báo cáo, file 
poster, íile bài báo (PDF) 
tại Văn phòng khoa (Cô 
Hương)

Hoàn tất thủ tục bảo vệ đề 
tài tốt nghiệp (Xem thủ tục 
hoàn tất đề tài tốt nghiệp 
bên dưới).

Sinh viên chỉ được phép ra hội đồng bảo vệ khi đầy đủ các thủ tục hoàn tất đề tài tốt nghiệp sau 
đây:

1. Nộp cho Khoa lưu trữ: 2 cuốn báo cáo đề tài tốt nghiệp (in bìa mềm, có chữ ký 
GVHD đồng ý cho bảo vệ , có chữ ký GVPB), 2 đĩa CD (gồm slide báo cáo, file word báo cáo, 
nội dung liên quan..

2. Nộp cho Khoa lưu trữ và triển lãm: 01 Poster khổ AI (giấy bóng) nội dung đề tài.(Bằng 
tiếng Anh).(Mầu trên Web khoa)

3. Một bài báo có nội dung liên quan đề tài hoặc tóm tắt đề tài.(Bằng tiếng Anh hoặc tiếng 
Việt). (Mầu trên Web khoa)

II. Tham dự triển lãm Poster + mô hình và bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

1. Tất cả các đề tài tham gia bảo vệ đồ án đều phải trưng bày sản phẩm hoặc mô hình tại 
Tiền sảnh tòa nhà Trung tâm cùng với poster vào 2 ngày 28-29/07/2017, các nhóm phải 
có mặt để thuyết trình trừ thời gian bảo vệ đề tài tại hội đồng;

2. Thời gian sắp đặt và chuẩn bị triển lãm sản phẩm các đề tài vào ngày 27/07/2017 (Liên 
hệ Thay Lê Minh Tài -  0948^996.955)

3. Các sinh viên tham gia bảo vệ tại hội đồng trang phục lịch sự (Nam: mặc áo sáng màu 
quần tối, đeo caravat; Nữ: mặc áo dài)

4. Tất cả các hội đồng sẽ được livestream trực tiếp trên Facebook Khoa.



5. Khoa sẽ trao giải thưởng cho poster xuất sắc (Trị giá: 1.000.000 đồng và giấy khen).

6. Thời gian triển lãm Poster + mô hình và bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

Thời gian 13h30 đến 14h30 ngày 
28/07/2017

8h đến llh30 ngày 
29/7/2017

8h đến 17h ngày 
28+29/07/2017

Nội dung Hội đồng 1 + 5 :  Hội 
đồng bảo vệ bằng tiếng 
Anh
Hội đồng 6 + 8: Hội 
đồng bảo vệ bằng tiếng 
Việt

Hội đồng 10 + 15: Hội 
đồng bảo vệ bằng tiếng 
Anh
Hội đồng 15 + 18: Hội 
đồng bảo vệ bàng tiếng 
Việt

Triến lãm poster và mô 
hình tại Tiền sảnh tòa nhà 
Trung tâm (Tất cả các 
nhóm phải có mặt).
Ngày tuyển dụng dành cho 
sinh viên vửa bảo vệ tốt 
nghiệp và đã tốt nghiệp tại 
các bàn phỏng vấn.

III. LỆ PHÍ

1. Sinh viên có thể nộp file Poster tại VPK Khoa , Khoa tập hợp và in chung cho cả khoa. 
Lệ phí 40.000đ/ tờ/ đề tài)

2. Khoa sẽ in chứng nhận hoàn thành chuông trình ( tiếng Anh, tiếng Việt) cho sinh viên 
bảo vệ đồ án và học chuyên đề. Sinh viên có nhu cầu liên hệ VPK đăng ký (lệ phí 
15.000đ/tờ) trước ngày 25/07/2017

Lưu ý: Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về địa chỉ mail: huonght@hcmute.edu.vn

Khoa Cơ khí Chế tạo máy kính thông báo đến quý thầy/cô và sinh viên được biết.

TRƯỞNG KHOA

mailto:huonght@hcmute.edu.vn

