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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NIÊN LUẬN 1
Năm học 2017-2018
Ngành :
Hệ
:
Lớp
:

Công nghệ thông tin
Chính qui
9DTH, 9CTH

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Vận dụng kiến thức của các môn học cơ sở giải một bài toán .
- Sử dụng một thành thạo một ngôn ngữ để lập trình .
- Tập trình bày một báo cáo khoa học đúng.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUNG
Công việc

Thời gian

Thành lập nhóm làm đề tài và chọn đề tài

Từ 23/10/2017 đến 26/10/2017

Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký đề tài

Từ 27/10/2017 đến 30/10/2017

Phân công giảng viên hướng dẫn

Từ 31/10/2017 đến 02/11/2017

Thời gian làm niên luận

Từ 03/11/2017 đến 22/12/2017

Hạn chót nộp niên luận đến hết ngày
Chấm niên luận
Hạn chót nộp kết quả về phòng Đào tạo

25/12/2017
Từ 26/12/2017 đến 30/12/2017
02/01/2018

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
1- Ban cán sự thay mặt cho lớp mình nhận danh sách các niên luận 1 tại văn phòng
Khoa để sinh viên của lớp mình căn cứ vào đó chọn đề tài. Đây là danh sách đề tài chung
cho tất cả các lớp.
2- Trong lớp thành lập các nhóm làm đề tài(3 sinh viên/nhóm), mỗi nhóm chọn 1 đề
tài trong danh sách các đề tài. Các nhóm khác nhau không chọn chung 1 đề tài.
3- Ban cán sự lập danh sách sinh viên của lớp mình đã chọn đề tài và nộp đúng hạn.
Danh sách gồm các thông tin : Nhóm, Mã số sinh viên, họ tên sinh viên, mã số đề tài
(MSĐT).

4- Mỗi nhóm viết một cuốn niên luận. Nội dung và hình thức của cuốn niên luận theo
các mục được nêu trong trang 4. Mẫu chấm niên luận (xem trang 3) phải được đóng chung
trong cuốn niên luận, thay cho phần nhận xét của giảng viên chấm. Sau này giảng viên sẽ
chấm thẳng vào mẫu chấm niên luận.
5- Sinh viên phải nộp một đĩa chứa: tập tin văn bản in nên cuốn niên luận, chương
trình và 01 cuốn niên luận. Chú ý: Ngoài đĩa phải ghi rõ: Tên đề tài, tên giáo viên hướng
dẫn, tên nhóm thực hiên.
6- Sinh viên thực hiện công việc theo tiến độ được dự kiến như sau:

STT

Thời gian

Công việc

1

03/11  06/11/2017

Tìm hiểu đề tài để biết yêu cầu cụ thể.

2

07/11  12/11/2017

Trao đổi với giáo viên hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề.

3

13/11  05/12/2017

Cài đặt chương trình

4

06/12  15/12/2017

Viết niên luận

5

16/12  19/12/2017

Giáo viên kiểm thử đề tài

6

20/12  22/12/2017

Hoàn tất niên luận

7

23/12  25/12/2017

Nộp niên luận về khoa
Trưởng Khoa

Nơi nhận:

- Lớp 9DTH, 9CTH (Thực hiện).
- GV hướng dẫn (Thực hiện)
- Phòng ĐT.
- Lưu Khoa

