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QUY ĐỊNH 
Về việc làm khóa luận tốt nghiệp và tiểu luận chuyên ngành thuộc  

Khoa Công nghệ thông tin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Căn cứ nội dung các chương trình đào tạo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ tình hình dạy và học của Khoa Công nghệ thông tin; 

Căn cứ theo biên bản cuộc họp lãnh đạo Khoa và các Bộ môn ngày 21/02/2022. 

 

Khoa Công nghệ thông tin quy định về việc làm Khóa luận tốt nghiệp và Tiểu luận 

chuyên ngành thuộc các ngành của Khoa Công nghệ Thông tin như sau: 

 

I. Hệ 132 Tín chỉ 

Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Hoàn thành Tiểu luận chuyên ngành (TLCN) 

2. Tích lũy đủ 110 tín chỉ tính đến thời điểm làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). 

II. Hệ 150 TC Tín chỉ 

Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp như sau: 

1. Hoàn thành Tiểu luận chuyên ngành (TLCN) 

2. Tích lũy đủ 124 tín chỉ tính đến thời điểm làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). 

III. Điều khoản thi hành. 

- Quy định này áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2021-2022 trở đi, Áp dụng cho 

tất cả các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin. 

- Khóa luận tốt nghiệp và Tiểu luận chuyên ngành sẽ được mở mỗi học kỳ. 

- Từ học kỳ II năm học 2021-2022 sẽ không mở các lớp Chuyên đề tốt nghiệp. 

- Sinh viên đủ tiêu chuẩn nêu trên thì được phép đăng ký làm khóa luận tốt 

nghiệp, không phân biệt sinh viên đang học năm thứ mấy của khóa học. 

- Sinh viên thuộc chuyên ngành nào chỉ được phép đăng ký đề tài thuộc chuyên 

ngành đó (Giảng viên hướng dẫn có thể thuộc bộ môn khác) 

- Các hướng dẫn, biểu mẫu tại: 

https://fit.hcmute.edu.vn/ArticleId/9c2e464d-6587-4e0f-a042-

3749e8a040bb/bieu-mau-qui-cach 

 

                                      TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

 

                                                                                    TS. Lê Văn Vinh 
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