
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU TIẾN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 
Học kỳ: 1/2021-2022 

(Áp dụng cho sinh viên chương trình tiên tiến) 
Tháng 9 năm 2021 

 

1. Đối tượng liên quan:  

Các sinh viên dự định đăng ký môn học luận văn tốt nghiệp (LVTN) và bảo vệ luận văn trong 
học kỳ 2/2021-2022 (học kỳ 212). 

2. Kế hoạch đăng ký và thực hiện nghiên cứu:  

- Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng (GVHD) để xin hướng dẫn thực hiện nghiên cứu 
tiền luận văn tốt nghiệp (xem danh sách đính kèm). 

- Sinh viên hoàn thành và nộp phiếu SDP.1 về văn phòng khoa Điện – Điện Tử (Cô Trang) 
trước ngày 23/10/2021. 

- Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD và sớm thực hiện đề tài ngay khi được GVHD đồng 
ý. 

- Sinh viên thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nghiên cứu tiền luận văn tốt nghiệp HK211 
thông qua mẫu nhận xét SDP.2 (có nhận xét của GVHD) về Khoa Điện – Điện Tử trong 
tuần đầu tiên của học kỳ 212. Khoa sẽ dùng báo cáo này để phân công GVHD LVTN 
trong HK212.      

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phiếu đăng ký nghiên cứu tiền luận văn tốt nghiệp (SDP)/Application form for Senior Design 
Project (SDP) 

(Dành cho sinh viên chương trình tiên tiến để đăng ký giáo viên hướng dẫn SDP/Apply for students 
of Advanced Program to register instructor for SDP) 

Học kỳ 1/2021-2022/Semester 1/2021-2022 
Nhóm sinh viên bao gồm/Group of students including: 
Sinh viên 1/Student 1:   Sinh viên 2/Student 2: 
Họ và tên/Name: …………………………………… Họ và tên/Name:……………………………………. 
MSSV/Student ID code:……………..……………… MSSV/Student ID code:……………………………. 
Đăng ký SDP dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn/Register for SDP under the guidance of 
instructor: ..…………………………………………………………………………………………………….. 
Đề tài luận văn tốt nghiệp/Topic of project: …..………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mô tả nội dung của luận văn tốt nghiệp/Description or outline of project:……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………...………………………………………………………………....................... 
Trong trường hợp giáo viên hướng dẫn đã ký nhận cho nhiều hơn ba nhóm sinh viên, vui lòng phân công 
giáo viên hướng dẫn cho chúng tôi theo danh sách thứ tự ưu tiên dưới đây/ In case the instructor have 
approved more than three groups, please assign the instructor for us following the list of expected instructor 
as below: 

STT/No. Họ tên GVHD/Name of instructor  STT/No. Họ tên GVHD/Name of instructor 

     

     

     

Xác nhận của GVHD/ Approved by instructor         Sinh viên ký tên/ Students signed:  

Sinh viên 1/Student 1: ………………………………………………… 

Sinh viên 2/Student 2: ………………………………………………… 

 Ngày/Date:………………………………………………….. 

SDP.1 form 



Phiếu đăng ký luận văn tốt nghiệp (SDP)/Application form for Senior Design Project (SDP) 
(Dành cho sinh viên chương trình tiên tiến để đánh giá sinh viên thực hiện SDP/ Apply for students 

of Advanced Program to evaluation the implement the SDP of the students) 
Học kỳ ……./20….-20……/Semester …../20…-20… 

Nhóm sinh viên bao gồm/Group of students including: 
Sinh viên 1/Student 1:   Sinh viên 2/Student 2: 
Họ và tên/Name: …………………………………… Họ và tên/Name:……………………………………. 
MSSV/Student ID code:……………..……………… MSSV/Student ID code:……………………………. 
Nhóm sinh viên đã thực hiện SDP trong học kỳ này/ The group of students have implement the SDP in this 
semester. Đề tài SDP/Topic of SDP: …..………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tóm tắt các công việc đã thực hiện/Abstract of work have been completed:………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Đề nghị của giáo viên hướng dẫn (chọn 1 trong 3)/Recommendation of the instructor (choose 1 of 3): 
  Cho phép sinh viên tiếp tục thực hiện SDP trong học kỳ tiếp theo/Allow the students to continue 

implement the SDP in the next semester. 
  Cho phép sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong học kỳ này/ Allow the students to defense the thesis 

in this semester. 
    Khác/Others:……………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………........... 

Xác nhận của GVHD/ Approved by instructor         Sinh viên ký tên/ Students signed:  

Sinh viên 1/Student 1: ………………………………………………… 

Sinh viên 2/Student 2: ………………………………………………… 

 Ngày/Date:………………………………………………. 

SDP.2 form 


