KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020
Lớp Công Nghệ Kỹ thuật Hóa học K42 (đợt 1) – Chỉnh sửa lần 3
Thời gian
Đến 08/01/20

Nội dung thực hiện
GVHD
Trao đổi với sinh viên để ra đề
tài luận văn

Ghi chú
Sinh Viên

Liên lạc GVHD để chọn đề tài
Bảng thông báo BM CNHH/Gửi trực tiếp
email
- Nộp giấy cung cấp thông tin thực hiện - Nộp trực tiếp trên bàn làm việc Cô Hạnh
đề tài (đã có đầy đủ chữ ký) *
1 bản và cán bộ hướng dẫn 1 bản;
Deadline: Ngày 08/01/20 (thứ 4)
- Nghe phổ biến quy định và cách thức - Thời gian: 8h thứ 6 ngày 10/01/20
thực hiện LVTN *
- Địa điểm: hội trường khoa Công Nghệ
Theo dõi kế hoạch thực hiện LVTN

Tuần 1,2
(30/12/19 –
12/01/20)

Cung cấp thông tin cho SV
theo mẫu BM-01
Phổ biến nội qui riêng của từng
GVHD

Thảo luận trực tiếp với cán bộ hướng dẫn

Hướng dẫn SV thực hiện đề tài

Lập đề cương luận văn
Thực hiện luận văn
Đăng ký thời gian bảo vệ LVTN *

Tuần 3-27
(13/01/2005/07/20)

Nộp tên đề tài chính xác *

Nộp đơn xin nhận điểm I

Tuần 22-28
(25/05/2012/07/20)

Chỉnh sửa LVTN và nộp
LVTN

Chờ email thông báo và cập nhật lên file
gửi kèm email (28/4/2020-4/5/2020)
Chờ email thông báo và cập nhật lên file
gửi kèm email
Deadline theo từng đợt báo cáo:
Đợt 1: thứ Năm, 21/5/2020
Đợt 2: thứ Năm, 11/6/2020
Đợt 3: thứ Năm, 2/7/2020
Deadline theo từng đợt báo cáo:
Đợt 1: thứ Sáu, 22/5/2020
Đợt 2: thứ Sáu, 12/6/2020
Đợt 3: thứ Sáu, 3/7/2020

Chỉnh sửa và nộp 1 quyển LVTN cho
Theo quy định của cán bộ hướng dẫn
GVHD
Deadline theo từng đợt báo cáo:
Nộp 2 quyển LVTN hoàn chỉnh lên bàn
Đợt 1: thứ Năm, 28/5/2020
làm việc cô Ngọc Hạnh *
Đợt 2: thứ Năm, 18/6/2020
Đợt 3: thứ Năm, 9/7/2020

Góp ý chỉnh sửa Powerpoint
của SV

Chuẩn bị Powerpoint để bảo vệ trước hội
đồng
Nộp file Powerpoint tại máy tính bộ môn
CNHH*

Chấm hội đồng bảo vệ

Bảo vệ trước hội đồng

Tuần 23-29
(01/06/2019/07/20)

Xem lịch báo cáo cụ thể ở Bảng thông
báo BM CNHH.
Sẽ thông tin chi tiết qua email.
Dự kiến bảo vệ LVTN chia ra 3 đợt:
Đợt 1: 5/6/2020 và 6/6/2020
Đợt 2: 26/6/2020 và 27/6/2020
Đợt 3: 17/7/2020 và 18/7/2020

Lưu ý:
- (*) nếu sinh viên vi phạm (nộp trễ hoặc không nghe phổ biến nội quy) sẽ bị trừ 0,5 điểm/ 1 lần vi phạm.
- Cán bộ quản lý môn học: Cao Lưu Ngọc Hạnh; Email: clnhanh@ctu.edu.vn; ĐT: 07878.50.579

