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QUY ĐỊNH  

(V/v sinh viên làm luận văn tốt nghiệp) 
 

Trên tinh thần cuộc họp sơ kết HK1-17-18, khoa CNTT ban hành quy định các vấn đề 

liên quan tới việc làm khóa luận tốt nghiệp như sau : 

1. Quy định chung : 

- Hàng năm khoa sẽ tổ chức 1 đợt làm khóa  luận tốt nghiệp cho cả sinh viên hệ kỹ 

sư và hệ sư phạm vào học kỳ chẵn (sinh viên hệ sư phạm làm chung đợt với hệ kỹ 

sư) 

- Những sinh viên không đủ điều kiện có thể đăng ký học các môn tốt nghiệp nếu 

đủ điều kiện. 

2. Sinh viên đúng tiến độ 

- Điều kiện làm KLTN cho Sinh viên hệ kỹ sư và hệ sư phạm  đúng tiến độ căn cứ 

vào 2 tiêu chí là điểm trung bình tích lũy và số tín chỉ tích lũy 

o Điểm trung bình tích lũy  6.5 

o Số tín chỉ tích lũy (không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) 

tính đến thời điểm làm KLTN không nợ quá 8 TC  

- Tham khảo số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo : 

Hệ đào tạo Tổng số TC TC HK cuối Cho phép nợ TCTL phải đạt 

Hệ kỹ sư 152 13 8  131 

Hệ sư phạm 173 13+20 8  132 

 

- Sinh viên hệ sư phạm  đủ điều kiện làm KLTN có thể đăng ký làm KLTN chung 

với sinh viên hệ kỹ sư 

- Sinh viên không đủ điều kiện muốn làm KLTN thì : có điểm trung bình tích lũy  

6.5, có GVHD bảo lãnh có thể nộp đơn để khoa xem xét, nhưng mỗi GVHD 

không được bảo lãnh quá 1 nhóm (2 sinh viên) 

3. Sinh viên không đúng tiến độ 

- Sinh viên không đúng tiến độ (thuộc các khóa trước khóa đúng tiến độ đang làm 

KLTN) nếu có nhu cầu làm KLTN phải hội đủ điều kiện : Điểm trung bình tích 

lũy tính tới thời điểm hiện tại  6.5 và không còn nợ môn nào 

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018 

  Trưởng khoa 

   

    

 


