
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 (CP1) VÀ ĐỒ ÁN 2 (CP2) 

REGISTRATION AND IMPLEMENTATION SCHEDULE FOR CAPSTONE 

PROJECT 1 (CP1) AND CAPSTONE PROJECT 2 (CP2) 

(Áp dụng cho sinh viên chương trình tiên tiến/Apply for students of Advanced 

Program) Tháng 8 năm 2021/August 2021 

 

I. Quy định của CP1 và CP2/Regulations of the CP1 and CP2: 

Theo chương trình đào tạo của chương trình Tiên Tiến, trường Đại Học Bách Khoa, ĐHQG 

Tp.HCM, sinh viên sẽ thực hiện CP1 trong học kỳ thứ nhất và CP2 trong học kỳ thứ hai của 

năm thứ ba. Khi đăng ký giáo viên hướng dẫn, sinh viên cần chú ý tới các hướng dẫn sau đây/ 

According to the curriculum of Advanced Program of Ho Chi Minh City University Of 

Technology, the student will implement the CP1 in the first semester and CP2 in the second 

semester of Year 3. When registering for instructing professor (instructor or advisor), the 

student should pay attention to the instructions. 

1. Đề tài/Topic: 

Đề tài của CP1 và CP2 không giới hạn về lĩnh vực như Kỹ Thuật Hệ Thống Năng Lượng, Kỹ 

Thuật Điện Tử Truyền Tông hay Kỹ Thuật Điều Khiển. Sinh viên có thể lựa chọn đề tài dựa 

trên vấn đề mà mình quan tâm. Các đề tài của CP1, CP2 và luận văn tốt nghiệp (SDP) không 

nhất thiết phải liên quan với nhau. Do đó, mỗi sinh viên cũng không bắt buộc phải thực hiện 

CP1, CP2 và SDP với cùng một giáo viên hướng dẫn./ The topic of the CP1 or CP2 is not 

limited on Power and Energy Systems Engineering, Electronics-Telecoms Engineering or 

Control Engineering. The student could chose the topic depending on the interest of himself. 

The topics of CP1, CP2 and Senior Design Project (SDP) are not necessarily to be related to 

each of others. Therefore, each of the students also should not be necessarily to do CP1, CP2 

and SDP with the same instructor. 

2. Ngôn ngữ sử dụng cho CP1 và CP2/Language using for CP1 and CP2: 

Tất cả các tài liệu phải dùng tiếng Anh, bao gồm: các hướng dẫn, các tài liệu phải nộp, trình 

bày và bảo vệ. Do đó, giáo viên hướng dẫn có tránh nhiệm giúp sinh viên thực hiện và hoàn 

thành báo cáo và trình bày bằng tiếng Anh./ All documents must be in English including: 

Guidance, Submitted documents, Presentation and the Defense. Therefore, the instructors have 

the responsibility in helping students edit and finalizing their presentations in English. The 

students will defend their project in English. 

3. Số sinh viên trên giáo viên hướng dẫn/Number of students per instructor: 

CP1 và CP2 có thể được thực hiện bởi một sinh viên/đề tài hoặc hai sinh viên/ đề tài, nhưng 

hai sinh viên/ đề tài được khuyến khích bởi sinh viên có thể nâng cao tinh thần làm việc nhóm 

cho các dự dán lớn. Một giáo viên hướng dẫn chỉ được nhận bốn nhóm sinh viên (1-2 sinh 

viên/nhóm). Mỗi giáo viên hướng dẫn vui lòng chỉ ký nhận bốn phiếu đăng ký của bốn nhóm 

sinh viên/ mỗi môn học (CP1 hoặc CP2). Trong trường hợp giáo viên hướng dẫn ký nhận nhiều 

hơn bốn nhóm sinh viên, Khoa Điện – Điện Tử sẽ chọn ra bốn nhóm sinh viên dựa trên điểm 

trung bình của điểm trung bình tích lũy của các sinh viên trong nhóm./ CP1 or CP2 can be 

implemented by one student/topic or two students/topic but two students/topic is recommend 

because the students can improve their teamwork spirit while working together for the big 

projects. One instructor should guide maximum four groups of students (1-2 students/group). 

Each instructor please approves for only four registration forms of four groups of students/ 

each projects (CP1 or CP2). In case the instructor approves more than four groups, the faculty 

of EE Engineering will choose four groups base on the average of GPA of all students in 

groups. 

 

 



II. Kế hoạch đăng ký và thực hiện/ Registration and Implementation schedule: 

STT/No. Nội dung công việc/Contents of 

work 

Thời gian/Time Người thực hiện/ 

Related person 

1 Liên hệ giáo viên hướng dẫn (xem 

danh sách đính kèm), hoàn thành 

mẫu đăng ký (sử dụng mẫu đính 

kèm) và nộp về văn phòng khoa 

Điện – Điện Tử./Contact 

instructor (see the attached list), 

fill registration form (using the 

attached form) and submit to the 

faculty office of EE engineering. 

Trước/Before: 

03/9/2021 

Sinh viên/Student 

2 Phân công giáo viên hướng dẫn 

cho các nhóm sinh viên./Assign 

instructors for student groups.  

Trước/Before: 

10/9/2021 

Khoa Điện – Điện 

Tử/ Faculty of EE 

Engineering 

3 Thực hiện CP1 hoặc CP2./ 

Implement the CP1 or CP2 

Sau khi được giáo 

viên hướng dẫn chấp 

nhận. Chính thức khi 

Khoa công bố kết 

quả phân công giáo 

viên hướng dẫn./ 

After accepted by 

instructor. Officially, 

when the faculty 

announce the result 

of assigning 

instructor. 

Sinh viên/Student 

4 Hoàn thành báo cáo CP1 hoặc 

CP2/ Complete the CP1 or CP2 

report. 

Theo các yêu cầu của 

giáo viên hướng dẫn/ 

Follow the 

requirements of 

instructor 

Sinh viên/Student 

Lưu ý/Note: Các sinh viên không có giáo viên hướng dẫn sẽ nhận điểm 13 (vắng), trừ khi 

các sinh viên này liên hệ với văn phòng Khoa Điện – Điện Tử trong vòng một tuần, kể từ 

khi Khoa thông báo kết quả phân công giáo viên hướng dẫn, để làm thủ tục đăng ký giáo 

viên hướng dẫn./The students with no instructor will be given point 13 (absence), unless they 

contact the faculty office to register instructor in the period of one week after the faculty 

office announce the result of assigning instructor. 

 

 

 

 

 

 



Phiếu đăng ký dành cho đồ án 1 (CP1)/Application form for Capstone Project 1 (CP1) 

(Áp dụng cho sinh viên chương trình tiên tiến/Apply for students of Advanced Program) 

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 CP1 dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn/ Register for CP1 under the guidance 

of instructor: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Đề tài của đồ án/Topic of project: …..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Mô tả nội dung của đồ án/Description or outline of project:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...……………………………………………………………... 

Trong trường hợp giáo viên hướng dẫn đã ký nhận cho nhiều hơn bốn nhóm sinh viên, vui lòng 

phân công giáo viên hướng dẫn cho chúng tối theo danh sách thứ tự ưu tiên dưới đây/ In case 

the instructor have approved more than four 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:………………………….. 

 

 

 



Phiếu đăng ký dành cho đồ án 2 (CP2)/Application form for Capstone Project 2 (CP2) 

(Áp dụng cho sinh viên chương trình tiên tiến/Apply for students of Advanced Program) 

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 CP2 dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn/ Register for CP2 under the guidance 

of instructor: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Đề tài của đồ án/Topic of project: …..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Mô tả nội dung của đồ án/Description or outline of project:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...……………………………………………………………... 

Trong trường hợp giáo viên hướng dẫn đã ký nhận cho nhiều hơn bốn nhóm sinh viên, vui lòng 

phân công giáo viên hướng dẫn cho chúng tối theo danh sách thứ tự ưu tiên dưới đây/ In case 

the instructor have approved more than four 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:………………………….. 

 


