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Quy định về phân công đồ án môn học, TTTN & LVTN  

(Áp dụng từ khóa 2014) 
 

A. PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

1) Ngành Điện Tử - Viễn Thông 

Đầu mỗi học kỳ Khoa nhận danh sách sinh viên ngành Điện Tử - Viễn Thông được xếp lớp 
môn học ĐAMH ngành Điện Tử Viễn Thông từ phòng đào tạo, sau đó dựa trên dữ liệu về phân 
hướng của ngành Điện Tử Viễn Thông để chuyển sinh viên về bộ môn tương ứng (Điện Tử 
hoặc Viễn Thông). Sau đó Bộ môn sẽ tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho 
sinh viên. Sinh viên chú ý theo dõi tại Bộ môn tương ứng để biết GVHD của mình và tiến hành 
làm ĐAMH. 

2) Ngành Điện Năng 

Đầu mỗi học kỳ Khoa nhận danh sách sinh viên ngành Điện Năng được xếp lớp môn học 
ĐAMH ngành Điện Năng từ phòng đào tạo khoa sẽ chuyển danh sách về một trong 3 Bộ môn 
(tùy vào học kỳ, 3 bộ môn luân phiên nhau phân công GVHD cho sinh viên, mỗi bộ môn phụ 
trách một học kỳ): Bộ môn Cung Cấp Điện,  Bộ môn Hệ Thống Điện và Bộ môn Thiết Bị Điện 
để bộ môn  theo tỷ lệ đều nhau. Sau đó Bộ môn đang phụ trách sẽ tiến hành phân công GVHD 
cho sinh viên. Sinh viên chú ý theo dõi tại các Bộ môn tương ứng để biết GVHD của mình và 
tiến hành làm ĐAMH. 

3) Ngành Tự Động Hóa & Điều Khiển 

Đầu mỗi học kỳ Khoa nhận danh sách sinh viên ngành Tự Động Hóa & Điều Khiển được xếp 
lớp môn học ĐAMH ngành Tự Động & Điều Khiển từ phòng đào tạo và chuyển danh sách này 
về Bộ môn Tự Động. Sau đó Bộ môn Tự Động sẽ tiến hành phân công GVHD cho sinh viên. 
Sinh viên chú ý theo dõi tại Bộ môn Tự Động để biết GVHD của mình và tiến hành làm 
ĐAMH. 

B. PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN) VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
(LVTN) 

Sinh viên liên hệ với các bộ môn chuyên ngành cụ thể (theo ĐAMH) để biết thông tin chi tiết. 
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