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L. MrC �ÍCH YËU CÀU 

Vân dung kiên théc �ã hÍc ß các hÍc phân: Lp trinh c�n bän, Câu trúc dï liÇu, 
Giai thut, Toán rÝi r¡c. 

Sù dång thành th¡o mÙt ngôn ngü lp trinh �ê �ê viêt mÙt chuong trinh úng 
dung tao nên tàng �ê phát triên mÙt hÇ thông thông tin sau này. 

Tap trinh bày mÙt báo cáo khoa hÍc. 

II. KÉ HOACH THrC HIÆN CHUNG 

STT Cong vi�e Thoi gian 
- Lóp trurong tô chtc cho sinh viên trong 
lóp ��ng ký �e tài trong danh muc �ê tài. 
Diêu kiÇn: Mõi sinh viên chÍn mÙt �ê tài, 
moi �ê tài không quá 2 sinh viên chon. 
- Lóp truong lp danh sách sinh viên 
trong lóp �äng ký �ê tài (theo mâu) rôi| 
gri vê dja chi: 

Thày: Le Quôc B£o 
Email: lgbao@blu.edu.vn 

Tù 19/9/2022 dên 25/9/2022 

Bo môn: Khoa hÍc máy tính 

BÙ môn tông hãp danh sách sinh viên 
dãng d�ng ký �ê tài 2 Tù 26/9/2022 dên 28/9/2022 

3 Bo môn phân công giàng viên) 
4 Thoi gian thyc hiÇn �ô án 

5 Sinh viên nÙp �ô án 

tóng dan Tù 29/9/2022 dên 02/10/2022 
Tir 03/10/2022 den 28/12/2022 

Tu 29/12/2022 dên 01/01/2023 
6 Giàng viên châm �ô án 

7 Giàng viên nÙp két quà v� Khoa 

Të 02/01/2023 den 08/01/2023 

Ngày 09/01/2022 
8 Khoa nhp diêm lên hÇ thông phân mêm 8 

Quan lý dào t¡o Tù 10/01/2023 dén 11/01/2023 
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I11. YÊU CÀU BÓI VÓI SINH VIÊN 

1. Sinh viên d�ng ký thrc hiÇn �ê tài trong danh måc �è tài; sinh viên có thê �ê 
xuât dê täi khác ngoài danh myc duge cung câp và phái �uçe giäng viên huÛng d£n cho 

phép thrc hiÇn. Mõi sinh viên thrc hiÇn 1 �ê tài, mi �è täi không quá 2 sinh viên chon. 

2. Ban cán sr lóp lp danh sách sinh viên ��ng ký thåc hiÇn �Á tài theo mâu dính 
kèm và nÙp vè BÙ môn Khoa hÍe máy tinh qua dja chi mail (lgbao@blu.edu.v) theo 
thÝi gian qui �inh. 

3. Viet báo cáo �ô án vÛi nÙi dung và hinh thérc trinh bày theo m�u (tham kh£o 
trên website cça khoa). 

4. Sinh viên nÙp 02 b£n in báo cáo �ò án và 01 �+a CD chéa tp tin báo cáo �Do 
án và chuong trinh Demo (Trên dia phái ghi rö các thóng tin: Tèn de tài, Ho tën giáng 
vien huóng dan, Mä só sinh viên, Ho tên sinh viên, Lóp). 

5. Sinh viên thåc hiÇn công viÇc theo tiên �Ù �ugc du kiên nhu sau: 

STT Thoi gian Cong vieec 

Tu: 03/10/2022 
Tim hieu mô tà và yêu câu cça Dô án 

Den: 05/10/2022 

Të: 06/10/2022 
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Den: 09/10/2022 
Sinh viên trao �ôi vÛi giäng viên huóng dan vê nÙi dung chi 
tiêt cua Do án và cách théc thåc hiÇen 

Ti: 10/10/2022 
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Den: 07/12/2022 
Cai d·t chuong trinh 

Të: 08/12/2022 
Viét �ô án 

Dên: 18/12/2022 

Tu: 19/12/2022 
Giang viên kiêm thë chuong trinh 

D¿n: 22/12/2022 

Tu: 23/12/2022 
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Den: 28/12/2022 
Hoàn tât Dô án 

Tur: 29/12/2022 
Nop �ò án cho giäng viên huóng dân Den:01/01/2023 

Noi nhn: TRUONG KHOA 
- Lóp 14DTH1,2 (t/h); 
- GV huóng dan (t/h); 
BÙ môn KHMT, HTTT; 
- Phòng �ào t¡o; 

TRUONG DAI HOC BAC LIÈU 
KHOA 

CONG NGHE-THÓN� TIC! - Lru: VP Khoa. 

Th:S Tuan Khinh Puan 
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