Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2010
Thứ hai, 20 Tháng 9 2010 13:33

A. Lịch thi:
1. Môn Khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: 07g30 ngày 17/10/2010.
2. Môn chuyên ngành:
SP Tin chính quy ngân sách: Phương pháp giảng dạy 13g30 ngày 17/10/2010.
Riêng Đồ án theo thông báo mục C.
SP Tin chính quy địa phương: Phương pháp giảng dạy 13g30 ngày 17/10/2010, Kỹ
thuật Lập trình và Cơ sở Dữ liệu 07g30 ngày 18/10/2010.
CNTT: Tin học chuyên ngành 07g30 ngày 18/10/2010.Riêng Đồ án theo thông báo
mục C.

B. Các mốc thời gian:
1. Từ 23/09/2010 đến 01/10/2010: Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn chuyên
ngành và sinh viên đã thi lần 01 nhưng chưa đạt đến văn phòng Khoa đăng ký dự thi tốt
nghiệp đợt 2 năm 2010. Lệ phí dự thi nếu đã thi lần 01 nhưng chưa đạt là 50.000 đ/môn.
2. 14g ngày 13/10/2010 sinh viên đến phòng Đào tạo xem danh sách dự thi và phòng thi.

C. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 2:
Các bạn sinh viên ngành CNTT và Sư phạm Tin khóa 32 và sinh viên các khóa trước chưa bảo vệ đồ
án tốt nghiệp hoặc đã bảo vệ lần 01 nhưng chưa đạt đến văn phòng Khoa đăng ký bảo vệ đồ án (nếu
đã bảo vệ lần 01 rồi thì sẽ đóng lệ phí 50.000đ/đồ án tại phòng Kế hoạch Tài chính) và nộp 04 quyển
đồ án tốt nghiệp tại phòng I101 cho thầy Phương từ nay cho đến hết ngày 30/09/2010.
Lưu ý: Sinh viên phải đăng ký bảo vệ đồ án trước (nộp tiền nếu bảo vệ lần 02) rồi mới nộp đồ án sau.
Thời gian tổ chức bảo vệ đồ án (dự kiến): 8g30 thứ 6 ngày 08/10/2010 tại phòng I103.
Tất cả các đồ án sẽ được chấm chung 01 hội đồng gồm 03 giám khảo.
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