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THÔNG BÁO 

Kế hoạch làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 13 

Căn cứ quyết định số 828/QĐ-ĐHKTKTCN ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Ban hành Qui định về việc hướng dẫn và 

đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế 

- Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. 

Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường kế hoạch làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

của sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 13 như sau: 

- Các Khoa hướng dẫn cho toàn bộ giảng viên trong đơn vị nghiên cứu quy định kèm theo quyết 

định số 828/QĐ-ĐHKTKTCN ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2018. 

- Cố vấn học tập các lớp thông báo cho sinh viên lớp mình phụ trách danh sách các sinh viên đủ 

điều kiện làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian hoàn thành: Ngày 10/12/2022. 

- Các Khoa tổ chức cho giảng viên đề xuất, thảo luận, duyệt danh mục các mảng đề tài đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp để định hướng cho sinh viên. Thời gian hoàn thành: Ngày 19/12/2022. 

- Các Khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian hoàn 

thành: Ngày 24/12/2022. 

- Các Khoa duyệt văn bản giao đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên; gửi phân công 

giảng viên hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo để trình Ban Giám hiệu duyệt. 

Thời gian hoàn thành: Ngày 31/12/2023. 

- Các Khoa tổ chức hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp (từ ngày 09/01/2023 đến ngày 

02/4/2022).  

 Sinh viên nộp báo cáo đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho cán bộ hướng dẫn. Thời gian hoàn 

thành: Ngày 06/4/2023. 

 Cán bộ hướng dẫn đánh giá quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, nộp điểm cho Khoa. 

Thời gian hoàn thành: Ngày 12/4/2023. 

- Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho Khoa. Thời gian hoàn thành: Ngày 14/4/2023. 

- Các Khoa tổ chức bảo vệ, chấm khóa luận tốt nghiệp từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023. Sau 

đó sinh viên chỉnh sửa theo góp ý và khoa tổng hợp điểm gửi điểm cho Phòng Quản lý chất lượng trước 

ngày 28/4/2023. 

- Sinh viên hoàn thành nộp quyển về cho thư viện từ ngày 03/5/2023 đến ngày 10/5/2023. 

Ghi chú: Cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn cho sinh viên các quy 

định về khối lượng, hình thức trình bày, nội dung và cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp theo quy định 

kèm theo quyết định số 828/QĐ-ĐHKTKTCN ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2018. 

Căn cứ thông báo này, đề nghị các đơn vị trong toàn trường, cố vấn học tập và các sinh viên có 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. 
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