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THÔNG BÁO  

Về việc thu đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa 2016-2021 

 
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 Hệ chính quy - đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội; 
Căn cứ Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa Công nghệ thông tin khóa 

2016-2021; 
Khoa Công nghệ thôn tin thông báo kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa 2016-2021 

như sau: 
- Về thời gian và địa điểm: 

STT Đề tài ĐATN Giờ  Thứ Ngày Địa điểm 

1 Công nghệ thông tin 8h00-11h30 Thứ 6 22-01-2021 VP Khoa nhà I, tầng 7 

 
- Quy trình thực hiện: Theo nội dung chi tiết kèm theo; 
- Chú ý: Đồ án không đúng quy cách và hình thức sẽ không được thu; sinh viên phải 

chỉnh sửa để nộp lại chậm nhất sau 2 ngày (nộp muộn một ngày làm việc sẽ bị trừ 0.5 
điểm vào kết quả điểm bảo vệ trên Hội đồng ĐATN). 

- Để triển khai công tác trên, kính đề nghị các Bộ môn phân công giảng viên thực hiện kiểm 
tra và thu bài theo danh sách phân công đảm bảo đúng quy trình. 

- Sinh viên chuẩn bị nội dung nộp đồ án: 
1. 01 quyển đồ án đóng bìa cứng theo qui định 
2. Để phục vụ lưu trữ và kiểm tra theo qui định, sinh viên chuẩn bị 01 USB lưu trữ các 

nội dung tốt nghiệp (lưu ý không đặt bất kỳ các hình thức mật khẩu nào, sinh viên 
phải đảm bảo độ an toàn, tin cậy của các file): 

a. Lập thư mục có tên: 
                    TN_2016_Họ tên sinh viên  (TN_2016_Nguyễn Văn A) 

b. Bên trong thư mục chính mở 03 thư mục con 
+ Thư mục DOC : Chứa toàn bộ đồ án ở dạng file .doc có thể mở trên Ms Word  
+ Thư mục PDF: Kết xuất toàn bộ đồ án sang dạng PDF và lưu trữ trong thư 

mục này 
+ Thư mục Source : Chứa chương trình nguồn, các bản vẽ (nếu có), sơ đồ cần 

thiết của ĐATN.  
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