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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHỆP 

I. MỤC ĐÍCH 

Kế hoạch này nhằm thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp trong chương 

trình đào tạo Đại học và Liên thông Đại học ngành Công nghệ thông tin áp 

dụng cho tất cả sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận của lớp Đại học 

Công nghệ thông tin khóa 2 và Cao đẳng liên thông Đại học Công nghệ 

thông tin khóa 1  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

THỜI GIAN CÔNG VIỆC GHI CHÚ 

25/01/2013- 

31/01/2013 

Thống kê sinh viên đủ điều kiện 

thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

Ban cán sự lớp thống kê sinh viên lớp 

mình và gửi danh sách sinh viên đủ điều 

kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp về 

Khoa CNTT 

01/02/2013 - 

02/02/2013 

Thành lập hội đồng ra đề tài và 

xét duyệt đề tài 

- Khoa CNTT tiến hành thành lập hội 

đồng ra đề tài và xét duyệt đề tài khóa 

luận tốt nghiệp 

- Khoa CNTT gửi danh sách đề tài cho 

Phòng Đào tạo để công bố cho sinh viên 

04/02/2013 
Công bố danh sách đề tài khóa 

luận tốt nghiệp 

Phòng Đào tạo công bố trên Website 

trường 

04/02/2013- 

17/02/2013 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Sinh viên nghiên cứu trước một số đề tài 

mình muốn thực hiện 



18/02/2013-

28/02/2013 

Sinh viên đăng ký đề tài khóa 

luận tốt nghiệp 

- Sinh viên in giấy đăng ký thực hiện 

khóa luận tốt nghiệp và tiến hành đóng 

tiền đăng ký tại P.KHTC (các ngày thứ 2, 

thứ 4 và thứ 6) 

- Sinh viên gửi hồ sơ đăng ký về Khoa 

CNTT bao gồm: bảng điểm toàn khóa 

(có xác nhận của PĐT) và giấy đăng ký 

thực hiện khóa luận tốt nghiệp (có xác 

nhận P.KHTC) 

- Sau khi gửi hồ sơ đăng ký thực hiện 

khóa luận, sinh viên liên hệ giáo viên 

hướng dẫn qua email để đăng ký đề tài 

thực hiện (GVHD chỉ chấp nhận những 

SV đã nộp hồ sơ đầy đủ) 

01/03/2013- 

15/03/2013 

Công bố danh sách sinh viên 

thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

và quyết định giao đề tài khóa 

luận cho sinh viên 

Khoa CNTT, Phòng Đào tạo, Phòng 

TCHC chịu trách nhiệm ra quyết định và 

công bố cho sinh viên 

01/03/2013 -  

25/05/2013 

Sinh viên thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp 

Sinh viên tự liên hệ giáo viên hướng dẫn 

trong thời gian thực hiện khóa luận. 

27/05/2013 – 

29/05/2013 
Sinh viên nộp quyển báo cáo 

Sinh viên nộp quyển báo cáo và file đã 

được định dạng theo đúng quy định 

03/06/2013 
Công bố Hội đồng bảo vệ khóa 

luận tốt nghiệp 

Khoa CNTT, Phòng Đào tạo, Phòng 

TCHC chịu trách nhiệm ra quyết định 

thành lập Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp và công bố trên Website 

12/06/2013 – 

15/06/2013 

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp 

Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

chuẩn bị bài báo cáo và tiến hành báo cáo 

theo đúng thời gian quy định 



18/06/2013 
Gửi kết quả báo cáo khóa luận 

tốt nghiệp  

Khoa CNTT tổng hợp điểm của các sinh 

viên thực hiện khóa luận và gửi Phòng 

Đào tạo 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

(đã ký) 

 

NGUYỄN HỮU LỘC 

 


