
THOÂNG BAÙO 

     THÔØI GIAN  BAÛO VEÄ ÑOÀ AÙN TỐT NGHIỆP   

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

Tháng 10/2022 

I-Thôøi gian baûo veä :  Thứ 6 ngày 10/3/2023  

SaÙng :    Töø  07g15 – 11g30 .  

- Chieàu :  Töø  13g00 – 14g30. 

- Sinh viên có mặt lúc 7g15 theo từng danh sách hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt 

nghiệp làm việc. 

- Sinh viên làm thủ tục trình thẻ sinh viên và ký tên vào danh sách  khi nhận bài,  

khi ra hội đồng bảo vệ   

- Trang phục đối với sinh viên khi lên hội đồng bảo vệ : sinh viên lưu ý trang phục 

lịch sự (khi bảo vệ ĐATN. Nam nên mặc áo sơ mi trắng, quần tây,  mang giày, 

dép có quai hậu. Nữ mặc trang phục công sở khi bảo vệ ĐATN) 

II-Thöù töï  sinh vieân baûo veä ÑA : 

- SV vaøo baûo veä ÑA theo thöù töï  danh saùch ôû moãi hoäi ñoàng Khoa Xaây döïng õ thoâng 

baùo tại Văn phòng khoa . 

- Döï kieán 1 buoåi seõ coù 8 – 10 sinh vieân ñöôïc baûo veä ÑA, sinh vieân keá tieáp luoân ôû tö 

theá chuaån bò saün saøng , khi caàn thieát seõ boå sung ngay . 

- Khi sinh vieân tröôùc ñang trình baøy baûo veä ÑA , thì sinh vieân keá tieáp phaûi caêng baûn 

veõ leân baûng goã , ñeán khi sinh vieân tröôùc baûo veä xong vaø gôõ baûn veõ xuoáng thì sinh 

vieân keá tieáp ñöa ngay baûn veõ leân khung ñeå baûo veä . Caùc sinh vieân caàn hoã trôï laãn 

nhau ñeå laøm toát khaâu naøy, traùnh laõng phí thôøi gian do khaâu chuaån bò chaäm treã  

- Lưu yù : sinh vieân töï chuaån bò keïp giaáy vaø baêng keo ñeå treo baûo veä leân daây theùp 

treân hoäi ñoàng. 

III-Lòch nhậ n lạ i ÑATN ñeå chuaån bò baûo veä : 

- Ñòa ñieåm :  Văn phoøng khoa Xây dựng 

- Thôøi gian : buoåi saùng 7g00 , chieàu 12g30 . 

- Tröôùc moãi buoåi baûo veä coù 8 – 10 sinh vieân theo thöù töï danh saùch ñöôïc traû ÑA ñeå 

chuaån bò . Ñeà nghò soá sinh vieân naøy phaûi ñeán ñuùng giôø neâu treân . 

IV-Lòch giao noäp löu ÑATN : 

- Ñòa ñieåm : Văn phoøng khoa Xây dựng 

- Thôøi gian : 1 giôø sau khi ÑA ñöôïc baûo veä . 

- Giao noäp : Thuyeát minh + phuï luïc + baûn veõ (baûn chính ) .  

IV-Sinh viên xem thông báo về việc đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp :  Tại văn phòng khoa 

TP.HCM, ngaøy 06 thaùng 3 naêm 2023 

                TRƯỞNG KHOA XD  


