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QUY TRÌNH THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1  

KHÓA 2016-2021 

1. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: Từ 8h00 – 11h30 ngày 22/01/2021;  

Địa điểm: Văn Phòng Khoa Công nghệ thông tin, Tầng 7 nhà I. 

2. Quy trình 

Bước 1: Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp mang đồ án đến bàn thu ĐATN để nộp. (Có bảng 

tên chỉ dẫn). 

Bước 2: Giảng viên tại bàn thu kiểm tra khối lượng, quy cách thể hiện, chữ ký của sinh viên, 

giảng viên hướng dẫn nếu đạt yêu cầu sẽ phát cho sinh viên “PHIẾU ĐÃ QUA KIỂM 

DUYỆT” với chữ ký xác nhận của giảng viên kiểm tra. Sinh viên ký vào ô ký giao + ký 

nhận. Giảng viên  kiểm tra thu lại đĩa USB, đưa vào phong bì lưu trữ, dán kín, đóng dấu, ký 

nhận. 

Bước 3:  

- Sinh viên mang Đồ án của mình đến bàn đóng dấu của Khoa để đóng dấu vào thuyết 

minh, bản vẽ, phụ lục (nếu có).  

- Sinh viên nhận tên giảng viên phản biện, phiếu nhận xét của giảng viên phản biện, phiếu 

nhận xét của giảng viên hướng dẫn.  

- Sau đó mang quyển đồ án + phiếu nhận xét của giảng viên phản biện về liên hệ với 

giảng viên được phân công để phản biện; đồng thời chuyển phiếu nhận xét hướng dẫn 

tới giảng viên hướng dẫn.  

3. Yêu cầu 

3.1.  Đối với giảng viên thu bài 

- Kiểm soát số lượng thuyết minh, bản vẽ, phụ l (nếu có), quy cách, đĩa USB lưu trữ bài mà 

sinh viên đã chuẩn bị. 

- Kiểm soát chữ ký của sinh viên, giảng viên hướng dẫn trong đồ án của sinh viên.  

- Chú ý: Đồ án không đúng quy cách, hình thức sẽ không thu. 

- Phát phiếu đã qua kiểm duyệt  khi đã kiểm soát xong cho sinh viên (ghi đầy đủ nội dung 

trên phiếu và ký ghi rõ họ tên). 
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- Ghi khối lượng đồ án của sinh viên vào bảng thống kê và cho sinh viên ký vào cả 2 ô nộp và 

nhận. 

- Đóng dấu đầy đủ vào thuyết minh và phụ lục, bản vẽ (nếu có) cho sinh viên. 

- Kết thúc buổi thu bài, giảng viên thu bài chuyển danh sách thu bài và phiếu kiểm duyệt về 

văn phòng khoa để lưu trữ theo quy định. 

3.2.  Đối với sinh viên 

- Đọc kỹ quy trình thu đồ án và nghiêm chỉnh thực hiện. 

- Có trách nhiệm với đồ án của mình, thuyết minh không có dấu của Khoa hoặc dấu không 

nguyên vẹn sẽ không được tính khi nộp phản biện và khi bảo vệ. 

- Đồ án không đúng quy cách, hình thức sẽ không được thu và phải chỉnh sửa nộp lại chậm 

nhất sau 2 ngày. 

- Thời gian nộp đúng hạn, nếu sinh viên nộp muộn thì cứ một ngày làm việc sẽ bị trừ 0.5 

điểm vào kết quả điểm bảo vệ trên Hội đồng tốt nghiệp. 

- Nhóm sinh viên có giảng viên phản biện ngoài trường phải mang theo giấy mời phản biện 

của Khoa kèm theo Phiếu nhận xét phản biện và Đồ án nộp trực tiếp cho giảng viên phản 

biện (Thời gian phản biện: Từ ngày   23-01-2021 đến ngày  27-01-2021). 

 

                       P. TRƯỞNG KHOA 
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