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THÔNG BÁO 
Về việc Thực tập và tốt nghiệp của các lớp  

16CE1A-D, 16CQ1A, 16CT1A, 16CK1A, 16CĐ1A-B 
 

1. Sinh viên các lớp 16CE1A-D, 16CQ1A, 16CT1A, 16CK1A sẽ thực tập và học các 

môn thay thế thi tốt nghiệp/ bảo vệ đồ án theo lịch sau đây: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp từ : từ 18/02/2019 đến 12/4/2019  (8 tuần) 

- Thời gian nghỉ hè : từ 15/4/2019 đến 12/5/2019    (4 tuần) 

- Thời gian học các môn thay thế thi tốt nghiệp/ bảo vệ đồ án: từ 13/5/2019 đến 

07/7/2019    (8 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 05/8/2019 đến 15/9/2019  

Tất cả các sinh viên tập trung ngày 15/4/2019 để xem thông báo các lịch thi lại, kiểm tra lại 

các môn chưa đạt yêu cầu và chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp/ học các môn thay thế .  

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên bộ môn trước ngày 18/02/2019  để được hướng dẫn 

làm và biết lịch nộp đồ án tốt nghiệp.  

2. Sinh viên lớp 16CĐ1A-B sẽ thực tập và học các môn thay thế thi tốt nghiệp/ bảo vệ đồ 

án theo lịch sau đây: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp từ: 18/3/2019 đến 26/4/2019    (6 tuần) 

- Thời gian nghỉ hè : 29/4/2019 đến 26/5/2019  (4 tuần) 

- Thời gian học các môn thay thế thi tốt nghiệp/ bảo vệ đồ án: từ 27/5/2019 đến 

07/7/2019    (6 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 05/8/2019 đến 15/9/2019  

Tất cả các sinh viên tập trung ngày 29/4/2019 để xem thông báo các lịch thi lại, kiểm tra lại 

các môn chưa đạt yêu cầu và chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp/ học các môn thay thế .  

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên bộ môn trước ngày 18/3/2019  để được hướng dẫn làm 

và biết lịch nộp đồ án tốt nghiệp. 

Các khoa chuyên môn phân công giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và chủ đạo thực 

hiện việc cho sinh viên bảo vệ đồ án trong khoản thời gian quy định (báo cáo với P.ĐT)./. 
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