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THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN
V/v: Chuẩn bị và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 16X
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, được sự đồng ý của Ban
Giám hiệu Nhà trường và Ban Giám đốc Phân hiệu, Khoa Kỹ thuật công trình (KTCT) thông
báo tới sinh viên lớp D16X11DN đang làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) ngành Kỹ thuật Xây
dựng về Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức bảo vệ ĐATN trực tuyến, cụ thể như sau:
1. Nộp ĐATN và chấm phản biện (Theo thông báo số 05/TB-KTCT.PHĐN ngày 21/7/2021):
-

Thời gian nộp ĐATN về Khoa KTCT (file mềm): 24/7/2021.

-

Thời gian chấm phản biện: 26/7/2021 - 06/8/2021.

2. Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp:
-

Bảo vệ thử: Từ 8:30, chủ nhật, ngày 08 tháng 8 năm 2021.

-

Bảo vệ chính thức: Từ 7:30, thứ tư và thứ năm, ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2021.

-

Phần mềm sử dụng trong buổi bảo vệ ĐATN là Google Meet, đường link cụ thể do thư
ký tiểu ban cung cấp cho hội đồng và sinh viên.

-

Nội dung chuẩn bị:
+ Sinh viên chuẩn bị bài thuyết trình sử dụng phần mềm MS Powerpoint;
+ Thời gian thuyết trình: 7 - 10 phút/sinh viên;
+ Nội dung thuyết trình:
 Thông tin của sinh viên, tên đề tài, giảng viên hướng dẫn.
 Các nhiệm vụ được giao và cách giải quyết của sinh viên trong ĐATN về Kiến
trúc, Kết cấu, Nền móng và Thi công.
+ Tổng thời gian bảo vệ ĐATN của mỗi sinh viên: 30 – 40 phút.

-

Tương tác – kết nối:
+ Sinh viên sử dụng phông nền buổi bảo vệ ĐATN do Khoa KTCT cung cấp theo đúng
tiểu ban của mình;
+ Sinh viên trong tiểu ban tự thành lập lập nhóm Zalo và thêm Thư ký tiểu ban mình
vào để tiện trong việc trao đổi thông tin.
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3. Nộp Đồ án tốt nghiệp sau bảo vệ
-

Mỗi sinh viên in và nộp bản cứng ĐATN kèm 01 đĩa CD chứa nội dung file mềm của
ĐATN về Khoa KTCT, gồm:
+ Toàn bộ bản vẽ của ĐATN: In và đóng tập (có trang bìa mềm) trên khổ giấy A3;
+ Thuyết minh: In và đóng tập trên khổ giấy A4 sử dụng bìa cứng màu xanh, chữ nhũ
mạ vàng theo đúng quy cách.

-

Thời gian nộp: Tùy thuộc tình hình dịch bệnh, Khoa KTCT sẽ có thông báo cụ thể đến
sinh viên sau khi bảo vệ ĐATN (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (báo cáo),
- Phòng QLĐT,
- Phòng Khảo thí & KHHTQT,
- SV khoá D16X11DN,
- Lưu: VP Khoa.

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)
TS. Phạm Đăng Khoa
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