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KInh gui: - Truâng cac khoa chuyên mon
- Sinh vien chInh quy cuôi khóa
Thrc hin ké hoach hoc k 2 näm hoc 2017-2018, Nba tnthng t& chirc cho sinh
vien chInh quy cui khóa thrc tp t& nghip (TTTN) và lam do^ ánlkhóa 1un tit
nghip (DATN). D trin khai theo dung ke^ hoach, Nhà truOng de^ nghj các khoa
chuyên mOn và sinh viên thrc hi en các ni dung sau:
1. Thô'i gian thirc hin
- Ke^ hoch TTTN: Thñ gian thirc hin 7 tun, dir kin tir ngày 26/2/2018.
- K hoach lam DATN: Thai gian thirc hin 8 tu.n; Di vth sinh viên du' diu kin
lam DATN (co danh sách kern theo) cac khoa chü dng giao de^ tâi de^ trong thai gian
sinh viên di TTTN có the^ lam DATN; hoàn thành viêc chm và báo ye DATN truâc
ngày 18/06/2018.
2. Doi vri khoa chuyên mon
- Phãn nhóm sinh viên TTTN, phãn cong giàng viên huâng dn và gui danh sách
thOrn TTTN cho Nhà truông thông qua phOng Dào to (ngu-&i nhçn: d/c Büi Dtc
Anh, phông 304, nhà Hiu bó) truâc ngày 08/02/2017 de^ ra quyt djnh TTTN;
- To chirc dua sinh viên di TTTN; giao dê tài tot nghip và huàng dn lam DATN
theo ke^ hoach.
3. Doi vó'i sinh viên
Sinh vien dü diu kin FITN và. lam DATN (co danh sách kern theo) së dang k
nhóm 'IT IN tai khoa tit ngày 02/02/2018 dn 07/02/2018, nhn & tãi DATN theo huâng
dn cUa khoa.
De nghj cac khoa va sinh vien thirc hin dung theo ke^ hoach cüa Nhà trucng.
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