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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
ĐẠI DIỆN SINH VIÊN K2014

NỘP BÁO CÁO 

Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu

8.8

GỬI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

VỀ BỘ MÔN
Hồ sơ hướng dẫn, phiếu đánh giá phản biện 

TỔ THƯ KÝ

KIỂM TRA HỒ SƠ
BẢO VỆ 

Bộ môn 
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
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NHIỆM VỤ SINH VIÊN 
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❑ Tuân thủ lịch trình đo bộ môn công bố 

❑ In và gửi mẫu phiếu đánh giá đến giáo viên hướng dẫn (Chuẩn bị sẵn phong bì)

❑ Nộp phiếu đánh giá giảng viên hướng dẫn cùng với báo cáo (người hướng dẫn 

là giảng viên thỉnh giảng). 

❑ Đại diện sinh viên thực hiện công tác chuẩn bị 

• Nhận khăn bàn, bình hoa tại văn phòng khoa trong ngày 29.7

• Treo banner tại mỗi phòng, dán danh sách sinh viên bảo vệ trên cửa chính

• Nam châm cố định bản vẽ (1 bộ/ hội đồng)

https://drive.google.com/open?id=1Qqv6ICRBLCXQoRtwsRhW5WuNAoB60_eQ


NHIỆM VỤ SINH VIÊN 
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❑ Trang phục: lịch sự, gọn gàng

• Quần tây, áo sơ mi

• Nữ: tự chọn (váy dài tối thiểu ngang gối)

❑ Chuẩn bị sẵn laptop (ít nhất 1 máy/ hội đồng)

❑ Kiểm tra chất lượng các thiết bị hỗ trợ (máy chiếu/ tivi)

❑ Tải danh sách bảo vệ trực tiếp bằng 2 cách sau:

https://drive.google.com/open?id=14htZt6gbUWNrtdFLzjimsevgETFNSWnC


GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 
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❑ Quý Thầy/Cô vui lòng hoàn thành mẫu phiếu đánh giá và gửi về bộ môn trước 

ngày 28.7.2018 (có thể gửi sinh viên hướng dẫn nếu giảng viên không thể đến 

văn phòng bộ môn)

❑ Phiếu đánh giá phải được niêm phong trong phong bì (ký giáp lai).

❑ Mẫu phiếu đánh giá có thể tải trực tiếp bằng 2 cách:

https://drive.google.com/open?id=1Qqv6ICRBLCXQoRtwsRhW5WuNAoB60_eQ


GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 

7

❑ Quý Thầy/Cô vui lòng hoàn thành mẫu phiếu đánh giá và gửi về bộ môn trước 

ngày 28.7.2018 

❑ Phiếu đánh giá phải được niêm phong trong phong bì (ký giáp lai).

❑ Mẫu phiếu đánh giá có thể tải trực tiếp bằng 2 cách:

https://drive.google.com/open?id=1Zdw92VcdB1SWROxW4wF2fF6ZX2WPoQiw


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
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❑ Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo lịch làm việc theo thư mời bộ môn 

❑ Kết quả đánh giá của hội đồng sẽ được công bố ngay sau khi sinh viên hoàn

thành bảo vệ.

❑ Sau khi kết thúc phần bảo vệ của sinh viên, các thành viên hội đồng tiến hành

thảo luận nhanh thống nhất kết quả cuối cùng. Chủ tịch hội đồng công bố kết quả

❑ Quý Thầy/Cô có thể vào trường theo công chính và gửi xe tại bãi xe CBVC



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
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LIÊN HỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG BỘ MÔN: TS. TRẦN THỊ KIM ANH

E-mail: anhttk@hcmute.edu.vn

mailto:anhttk@hcmute.edu.vn

