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L MrC �ÍCH YÊU CAU 

- Van dung kiên théc da hÍc ß các hÍc phân nhu Lp trinh Web, Lp trinh úmg 
dung cho Mobile, Phân tích thi¿et ké hÇ thông thông tin, Trí tuÇ nhân t¡o,... 

- Sit dung thành th¡o mÙt ngôn ngût �Ã lp trinh và các công cu thiêt kê. 

Xây dyng thành công 1 phân mêm úng dung trong thrc té. 
Trình bày �ày dù mÙt báo cáo khoa hÍc. 

IL KÉ HOACH THrC HIÆN CHUNG 

STT Công vi�ec ThÝi gian 
- Sinh viên liên hÇ ��ng ký vÛi gi£ng viên 
huóng dân và chon dê tài thåc hiÇn; 

- Giàng viên ra dê tài theo mâu yêu câu và 
nop vê bÙ môn. 

Tù 21/09/2020 dên 30/09/2020 

Bo môn tông hop danh sách sinh viên ��ng 2 Tir 01/10/2020 �ên 04/10/2020 ky dè tài 
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huóng dân 
Bo môn duyÇt �ê tài và phân công giàng viên 

05/10/2020 �én 11/10/2020 

Thoi gian làm niên luân Tù 12/10/2020 dên 20/12/2020 
5 Sinh viên nÙp niên lun 21/12/2020 
6 BÙ môn châm niên luân Tù 22/12/2020 dên 25/12/2020 
7 Nop két quà vê phòng �ào t¡o 29/12/2020 

II. YÊU CÀU �ÓI VÓI SINH VIÊN 
1- Sinh viên liên hÇ và �äng ký thuc hiÇn �è tài vói giàng viên huóng dân; sinh 

viên dÁ xu¥t �è tài thåc hiÇn vÛi giäng viên huóng dân ho·c giàng viên dua dÁ tài cho 
sinh viên thrc hiÇn. Mõi sinh viên thrc hiÇn 1 dÁ tài. 
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2- Ban cán sr lóp lâp danh sách sinh viên cça lóp minh �a hoãc chua ��ng ký 

gi£ng vien huóng d¥n và nÙp ve vän phòng khoa theo thöi gian qui dinh (måu dinh kèm). 

3- Viét báo cáo niên lun vÛi nÙi dung và hinh thérc trinh bây theo máu (tham khåo 

trên website cça khoa). 

4- Sinh viên phäi nÙp 01 bán in báo cáo niên lun và 01 dia CD chúa tp tin báo 

cão niên lun và chuong trinh Demo (Trên dia phái ghi rð các thóng tin: Tén dé tài, Ho 

tên gidng viên huóng dan, Ho tên sinh vièn). 

5-Sinh vien thrc hiÇn công viÇe theo tiên �Ù �uoc du kiên nhu sau: 

STT Thoi gian Công viec 

Tù: 12/10/2020 
1 

Dên: 18/10/2020 
Tim hiêu �ê tài �ê biêt yêu câu cu thÃ 

Të: 19/10/2020 
2 Trao doi vói giáng viên huóng dân vÁ huóng thrc hiÇn �è täi 

Dn: 25/10/2020 
Tu: 26/10/2020 Cài �·t chuong trinh 3 
Dén: 06/12/2020 
Tir: 07/12/2020 

Viét niên lun 4 
Den: 12/12/2020 

Tu: 13/12/2020 
Giang viên kièm thù �ê tài 5 

Den: 17/12/2020 

6 
Dên: 20/12/2020 
Tù: 18/12/2020Hoàn t¥t niên lun 

7 21/12/2020 Nop niên lun cho giàng viên huÛn d§n 

TRUÖNG KHOA 
Noi nhan: 
- Lóp 11DTH (Thuc hiÇn); 

-GV huóng dan (Thyc hiÇn); 
Phòng Dåo Tao; 
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KHOA 

cONG NGHE-THBNG VIN 
- Luru: VP Khoa. 
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