
  

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN  

HỆ: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

     Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên Hệ Đại học khóa 2016, Cao đẳng khóa 2016, Liên 
thông ĐH khóa 2018 (và sinh viên các khóa trước) ngành Điện – điện tử và Điện tử Viễn thông kế 
hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp, đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo đúng tiến độ. 

NGÀY NỘI DUNG THỰC HIỆN 

20/04/20 – 17/05/20 

- Theo dõi Danh sách GVHD, lịch trình thực hiện LVTN và một số vấn 

đề liên quan đến quá trình thực hiện LVTN. 

- Gặp GVHD, nhận đề tài, viết đề cương LVTN ( theo mẫu quy định của 

khoa, sv download mẫu đề cương trên website: www.stu.edu.vn, mục: 

thông báo của khoa, click vào khoa Điện – điện tử ). 

18/05/20 -  24/04/20 
- Tuần lễ dự kiến SV nộp đề cương LVTN và bảo vệ đề cương LVTN 
trước hội đồng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.  

25/05/20 – 27/05/20 
- VPK thông báo danh sách sinh viên không đến nhận đề tài và kết quả 
của Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN.  

15/06/20– 21/06/20 
- SV báo cáo tiến độ thực hiện 50% Luận văn tốt nghiệp.  

- SV gửi về khoa Phiếu theo dõi tiến độ LVTN (bảng photo). 

25/08/20 
Sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp về Khoa (thông báo cụ thể thời gian 

nộp thông báo sau ). 

25/08/20 – 30/08/20 

- SV theo dõi Danh sách giáo viên phản biện tại VPK hoặc website. 

- SV gặp Giáo viên phản biện để báo cáo đề tài LVTN. 

Ghi chú: Chỉ tiến hành phản biện LVTN đối với SV hệ Đại học 

31/08/20 – 05/09/20 

- Thời gian dự kiến Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng và 

Liên thông ĐH (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Sinh viên nộp cuốn LVTN bìa mạ vàng (sau khi Bảo vệ LVTN) 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020 

  TRƯỞNG KHOA 

 

 

  TS. Tăng Văn Tơ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
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