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Ngành 
HÇ 
Lóp 

Công nghÇ thông tin 
Chinh qui 
12DTH 

I. MrC �ÍCH YÊU CÀU 

- Vân dung kién thtc dã hÍc öß các hoc phân nhu Lp trinh c�n bán A, Cáu trúc dt 

lieu, Giài thut, Toán rÝi rac 1, Toán rÝi r¡c 2. 

Sir dung thành th¡o mÙt ngôn ngï lp trinh �Ã lâp trinh. 

Tap trinh bày mÙt báo cáo khoa hoc. 

IL. KË HOACH THrC HIÆN CHUNG 

STT Công vi�Çc Thoi giann 
Sinh viên liên hÇ ��ng ký vói giång viên 

huóng dan và chon �ê tài thåc hiÇn; 
- Giàng viên ra �è tài theo m�u vêu câu r21/09/2020 �ên 30/09/2020 

và nop vê bÙ môn. 

Bo môn tông hop danh sách sinh viên 2 
d�ng ký �ê tài Të 01/10/2020 �ên 04/10/2020 

Bo môn duyÇt �ê tài và phân công giäng 3 
viên huóng dan Tu 05/10/2020 den 11/10/2020 

4 Thoi gian làm niên lun Tu 12/10/2020 dên 20/12/2020 
5 Sinh vien nÙp niên luân 21/12/2020 
6 Bo môn châm niên lun Të 22/12/2020 �ên 25/12/2020 
7 Nop kêt quå vê phòng �ào t¡o 29/12/2020 

III. YÊU cÀU �ÓI VÓI SINH VIÊN 
1-Sinh viên liên hÇ và ��ng ký thuc hiÇn �è tài vÛi gi£ng viên huóng dân; sinh 

viên dê xuát �è tài thårc hiÇn vÛi gi£ng viên huóng dân ho·c giäng viên �ua �Ã tài cho 
sinh viên thrc hiÇn. Mõi sinh viên thrc hiÇn 1 �è tài. 
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2- Ban cán syr lÛp lâp danh sách sinh viên cça lÛp minh �ã ho·c chura ��ng ký 

giang viên huóng d�n và nôp vÁ v�n phòng khoa theo thÝi gian qui dinh (mâu dính kèm). 

3-Viêt báo cáo niên lun vÛi nÙi dung và hinh thúc trinh bày theo mâu (tham khào 

trên website cça khoa). 

4- Sinh viên phái nÙp 01 b£n in báo cáo niên lun và 01 dïa CD chéa tp tin báo 

cáo niên lun và chuong trinh Demo (Trên �ia phåi ghi rô các thông tin: Tên dé tài, Ho 

tên giang viên huóng dân, Ho tên sinh viên). 
5- Sinh viên thuc hiÇn công viÇc theo tiên dÙ duoc du kiên nhu sau: 

STT| Thoi gian Công viÇe 

Tr: 12/10/2020 

Den: 18/10/2020 
Tim hieu �è tài �Ã bi¿t yêu c§u cu thÃ 

Të: 19/10/2020 
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D¿n: 25/10/2020 
Trao doi vói giáng viên huóng d¥n vè huóng thårc hiÇn �è tài 

Tù: 26/10/2020 
3 Cai dat chuong trinh 

D¿n: 06/12/2020 
Tu: 07/12/2020 
Den: 12/12/2020 

Viét niên lun 

Tu: 13/12/2020 
Gi£ng viên kiêm thë �ê tài 5 

Dén: 17/12/2020 

Tù: 18/12/2020 Hoàn tát niên lu¡n 6 
Dên: 20/12/2020 

21/12/2020| Nop niên lun cho giáng viên huóng dân 

TRUÖNG KHOA 
Noi nhân: 

- Lóp 12DTH (Thyc hiÇn); 
- GV huóng dán (Thrc hiÇn); 
- Phong Dào Tao; 

uUNG LUAIHUC BAC LIEU 

KHOA 

CONG NGHE- THÔNG IN 
- Luu: VP Khoa. 
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