KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
Cần Thơ, ngày 22 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
BẢO VỆ LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 2, 2019-2020
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2019-2020 của Trường
(Công văn số: 382/ĐHCT-ĐT, ngày 28/02/2020), Bộ môn Tự động hóa thông báo đến
các bạn sinh viên về việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ luận văn/tiểu luận tốt nghiệp như
sau:
Tuần
theo học kỳ
13
Từ 04/05/2020
Đến 10/05/2020

Thời gian
thực hiện
07/05/2020

14
Từ 11/05/2020
Đến 27/05/2020
15
Từ 18/05/2020
Đến 24/05/2020

12/05/2020
15/05/2020
22/05/2020

16
Từ 25/05/2020
Đến 31/05/2020

25/05/2020
29/05/2020

Công việc

Ghi chú

Hạn đăng ký bảo vệ sớm
và xin bảo vệ xóa điểm I

Gửi email đăng ký
kèm
file
LVTN/TLTN
đến:
ncnghiem@ctu.edu.vn
Thời
gian
bảo
vệ Có thể thông qua hình
LVTN/TLTN cho các bạn thức họp online
hoàn thành sớm
Hạn cập nhật tên đề tài Cán bộ hướng dẫn
LVTN/TLTN
truy cập link Bộ môn
gửi để cập nhật tên đề
Hạn nộp đơn xin điểm I
tài
SV bắt đầu nộp bản in Không yêu cầu in
LVTN/TLTN
màu nếu hình trắng
Bộ môn công bố danh đen không rõ
sách hội đồng đánh giá
LVTN/TLTN

17
Từ 01/06/2020
Đến 07/06/2020
Từ 08/06/2020
Đến 14/06/2020
Từ 15/06/2020
Đến 21/06/2020
Từ 22/06/2020
Đến 28/06/2020

02/06/2020

Hạn
nộp
LVNT/TLTN

9-11/6/2020

Bảo vệ LVTN/TLTN

22/6/2020

bản

in Tuần thi các học phần
chung

SV
chỉnh
sửa
LVTN/TLTN theo góp ý
của Hội đồng
SV nộp 01 bản in cho thư
viện + hoàn trả các thiết bị
đã mượn của Bộ môn + vệ
sinh PTN nơi SV thực
hiện đề tài

Tuần thi cuối HK2 +
bắt đầu HK3

Bản in cần có đầy đủ
chữ ký của Hội đồng,
cán bộ hướng dẫn, SV
thực hiện.

