
THÔNG BÁO 

(V/V ra tiêu chuẩn chọn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp) 

Kính gởi :  Các thầy trưởng bộ môn. 

  Các thầy cô khoa CNTT 

  Sinh viên CNTT K 2015 

BCN khoa gởi các thầy cô, sinh viên thông tin về tiêu chuẩn làm khóa luận tốt nghiệp cho 

sinh viên ngành CNTT và Sư phạm CNTT K2015 như sau : 

1. Tiêu chí để chọn lựa :  

- Đối với sinh viên hệ kỹ sư : Các bộ môn chỉ dựa trên 2 tiêu chí đó là 

o Số tín chỉ tích lũy và  

o Điểm trung bình tích lũy  

của sinh viên tính đến thời điểm làm đề tài 

- Đối với sinh viên hệ sư phạm : tiêu chuẩn cũng dựa vào  

o Số tín chỉ tích lũy và 

o Điểm trung bình tích lũy 

2. Các ràng buộc về ngưỡng tối thiểu được xem xét 

Theo kế hoạch đào tạo, số tín chỉ theo kế hoạch như sau : 

Hệ đào tạo Tổng số TC TC HK cuối 

Hệ kỹ sư 152 13 

Hệ sư phạm 173 13+20 

 

Vậy tổng số tín chỉ tham khảo đúng tính tới HK này là 

Hệ kỹ sư = 139 

Hệ sư phạm = 139 

- Trung bình trong 1 HK, sinh viên học khoảng 18 – 20 tín chỉ là vừa, do đó các 

bộ môn không được cho các em nợ quá 8 tín chỉ (cộng với 10 TC khóa luận là 

18), nghĩa là số tín chỉ quy định tối thiểu cho hệ kỹ sư và hệ sư phạm phải >= 

131 

- Điểm trung bình tích lũy của sinh viên phải  >=6.5 

3. Số liệu thống kê sơ bộ 

- Số sinh viên hệ kỹ sư : 198 

- Số sinh viên hệ sư phạm : 26 

- Tổng số sinh viên : 224 

- Số sinh viên hệ kỹ sư đủ tiêu chuẩn : 104 



- Số sinh viên hệ sư phạm đủ tiêu chuẩn : 16 

- Tổng số sinh viên dự kiến làm khóa luận tốt nghiệp : 120  

4. Cách thức thực hiện : 

- Các bộ môn gởi danh sách đề tài về cho khoa (Thầy Đoan) hạn chót là 

14/02/2019 

- Sinh viên hệ sư phạm có thể đăng ký làm đề tài tại 1 trong 3 chuyên ngành 

- Những sinh viên nào đã đăng ký đề tài trong danh sách mà không đủ tiêu 

chuẩn phải bị xóa tên và dành đề tài đó cho sinh viên khác đăng ký. 

- Thời gian thực hiện : ra tiêu chuẩn : 14-02-2019 tới 16-02-2019 

- Công bố cho sinh viên và tổ chức cho sinh viên đăng ký : 17-02-2019 tới 27-

02-2019 

- Gởi kết quả về BCN khoa : 28-02-2019 

- BCN khoa công bố kết quả chính thức cho sinh viên 1-03-2019 tới 5-03-2019 

 

Ngày 14 tháng 02 năm 2019 

 P.Trưởng khoa  

 

 

Đinh Công Đoan   

 


