
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM 

KHOA QUY HOẠCH 

      

THÔNG BÁO 

V/v Sơ khảo và Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc cảnh quan đợt tháng 10/2020 

A. SƠ KHẢO: 

1. Thời gian: 8:00- 10:30 thứ năm 04/03/2021 

2. Địa điểm: (sẽ thông báo sau) 

3. Tiểu ban: 02 tiểu ban   

4. Nội dung Sơ khảo: 

- Thời gian: mỗi SV sẽ trình bày trong vòng 10', các thành viên Tiểu ban hỏi 10' (20'/SV) 

- Hình thức:  

(1) Bản vẽ khổ 800x1000 (dạng poster, khổ giấy ngang): số lượng: từ 8 đến 12 tờ. 

(2) Tập Thuyết minh - bản vẽ khổ A3 (đóng tập): số lượng: 40-60 trang, 01 bộ, khổ giấy ngang. 

- Yêu cầu: 

 Các sinh viên đem bài lên Sơ khảo thứ tự trong danh sách của các Tiểu ban. 

 Khoa chỉ sơ khảo các bài có đầy đủ các thành phần theo yêu cầu nêu trên và có đầy đủ chữ 

ký GVHD (ở bộ bản vẽ khổ 800x1000 và khổ A3). 

 Đồ án nộp trễ với danh sách Sơ khảo sẽ bị trừ 2 điểm sơ khảo. 

 Sinh viên đến trễ quá giờ làm việc hoặc vắng mặt trong buổi Sơ khảo sẽ không được bảo vệ tốt 

nghiệp. 

 Sinh viên được phép bảo vệ đồ án tốt nghiệp khi điểm Sơ khảo do Tiểu ban đánh giá trên 5,0 

điểm và điểm GVHD trên 5,0 điểm (thang điểm 10). 

- Tiêu chí đánh giá:  

 Khối lượng: đủ theo yêu cầu của từng đề tài. Nếu khối lượng không đủ, các Tiểu ban có thể 

dừng Sơ khảo. 

 Chất lượng: các Tiểu ban góp ý cho bài SV hoàn thiện hơn. 

5. Đánh giá: theo thang điểm 10. 

- Đánh giá theo điểm trung bình cộng của Tiểu ban. 

- Điểm Sơ khảo chiếm 20% số điểm chung của học phần Đồ án tốt nghiệp. 

 

B. NỘP BÀI QUA EMAIL 

(xem phụ lục đính kèm) 

 

C. BẢO VỆ 

1. Thời gian: 7:30- 11:30 thứ năm 11/03/2021  

- 7:00- 7:30: các thành viên họp Hội đồng tại VP Khoa Quy hoạch. 

- 7:30- 11:00: sinh viên bảo vệ theo danh sách 

- 11:00- 11:30: công bố kết quả bảo vệ. 

 

2. Hội đồng: 02 hội đồng 

 

3. Hồ sơ bảo vệ: 



(1) Bản vẽ khổ 800x1000 (bắt buộc): số lượng: từ 08 đến 12 tờ, khổ giấy ngang. 

(2) Tập Thuyết minh - bản vẽ khổ A3 (bắt buộc): số lượng: 40-60 trang, 03 bộ, khổ giấy ngang. 

(3) Mô hình (bắt buộc): số lượng không hạn chế. 

(4) Film (không bắt buộc). 

(5) 01 đĩa CD: lưu toàn bộ nội dung Đồ án Tốt nghiệp (bộ bản vẽ 800x1000 và bộ A3) nộp cho Uỷ viên 

thư ký Hội đồng ngay trước lúc bảo vệ. 

 

4. Lịch trình:  

- Thời gian chấm: 30’/sv 

- Sinh viên trình bày: 5-10’; 

- Hội đồng trao đổi - đánh giá: 15’- 20’. 

 

5. Đánh giá:  

- Tiêu chí:  

+ Phần trình bày của sinh viên: ngắn gọn, súc tích, đúng thời gian. 

+ Phần trả lời câu hỏi của Hội đồng và các khách mời 

+ Chất lượng đồ án (phần nội dung nghiên cứu và thể hiện) 

- Đánh giá theo điểm trung bình cộng của Hội đồng 

- Điểm bảo vệ chiếm 60% số điểm chung của học phần Đồ án tốt nghiệp. 

 

6. Yêu cầu: 

Đồ án chỉ được bảo vệ nếu có đầy đủ chữ ký của GVHD trên tập A3 và bản vẽ khổ 800x1000. 

Sinh viên ăn mặc nghiêm túc khi lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp:  

Nam: quần tây, áo sơ mi bỏ vào quần, khuyến khích đeo cà vạt. 

Nữ: quần tây, áo sơ mi; hoặc áo dài; hoặc váy công sở. 

 

 

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 03 năm 2021 

Phó Khoa Quy hoạch 

TS.KTS. Hoàng Ngọc Lan 

 


