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KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM 
      BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 – 2018  
(DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG) 

 

 

Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn đối với sinh viên được làm luận văn của trường, kế hoạch học 

tập năm học 2017 – 2018, Bộ môn Công Nghệ Môi Trường xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án tốt 

nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi 

Trường với nội dung cụ thể như sau. 

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  

Tất cả sinh viên các khóa đạt đủ các điều kiện như: không nợ quá 6 tín chỉ đều được phép thực 

hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2, năm học 2017 – 2018. Sinh viên được phép chọn các đề tài 

phù hợp với chương trình đào tạo của ngành và thuộc các lĩnh vực sau: thiết kế, nghiên cứu và 

quản lý.  

Riêng lĩnh vực nghiên cứu, sinh viên chỉ được đăng kí đề tài khi có điểm trung bình tích lũy 

trong 3 năm học gần nhất lớn hơn 7,0 và nợ không quá 6 tín chỉ. 

2. YÊU CẦU NỘI DUNG VÀ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN/ ĐỀ TÀI 

Nội dung 

- Nội dung đề tài phải có giá trị về khoa học, thực tiễn và phù hợp với chương trình đào tạo.  

- Đối với đề tài thuộc lĩnh vực quản lý, sinh viên cần thực tập tại công ty hoặc đi thực địa tại khu 

vực nghiên cứu. Số liệu được sử dụng tham khảo phục vụ cho nội dung đề tài phải được cập 

nhật mới gần với thời điểm thực hiện đồ án.  

- Ở lĩnh vực thiết kế, sinh viên hoàn thành các bản vẽ công nghệ và mặt bằng quy hoạch (đường 

nước, thiết bị) của công trình thực (Tham khảo theo mẫu được lưu giữ tại bộ môn), yêu hoàn 

thành tất cả bản vẽ của các công trình đơn vị, có thể làm mô hình (theo yêu cầu của GVHD).  

-  Tất cả sinh viên phải hoàn thành đề cương và được sự thông qua của bộ môn mới được phép 

chính thức nhận đề tài.  

- Các quy định khác về báo cáo, sinh viên tham khảo trên web khoa - Hướng dẫn trình bày luận 

văn. 

SV/đề tài 
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- Đề tài lĩnh vực nghiên cứu: 1-2 SV/ đề tài. 

- Đề tài lĩnh vực thiết kế: 1 SV/đề tài; có thể lên 2 SV/đề tài nhưng phải làm mô hình và 

được BM chấp nhận. (Mô hình phải chất lượng và vận hành được với qui mô PTN). 

- Đề tài lĩnh vực quản lý: 1SV/đề tài. 

3. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

- Ngày 25/12: Các bạn SV đã xin GV hướng dẫn (không thuộc BM MT) gửi tên đề tài luận 

văn + tên GVHD. (Lưu ý: Các bạn gửi CV của GVHD nếu GV chưa hướng dẫn lần nào 

cho BM)  

- Ngày 28/12: BM sẽ đưa danh sách tên luận văn và GVHD cho các bạn SV còn lại chưa có 

đề tài. 

- Ngày 05/03: SV bảo vệ đề cương. 

- Ngày bảo vệ tốt nghiệp: dự kiến cuối tháng 06/2018 

 

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

BM CNMT 

 

 

 

 


