
            BỘ XÂY DỰNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số: 34/KH-ĐHXDMT                                          Vĩnh Long, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  

ĐỢT 2 – NĂM 2019  

   

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-ĐHXDMT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc triển khai làm đồ án tốt 

nghiệp cho sinh viên Đại học, hệ chính  đợt 2 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-ĐHXDMT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc thành lập Hội đồng tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy năm 2019; 

 Nhà trường thông báo Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau: 

1. Lịch làm việc:  

STT Nội dung Thời gian Thành phần Địa điểm 

Ngày 27/4/2020: Ngành Kiến trúc 

1 
Họp Hội đồng 

bảo vệ đồ án 
7h30-8h00 tiểu ban 1 

Văn phòng  

Khoa Kiến trúc 

2 Bảo vệ đồ án 8h00-11h30 
Tiểu ban 1 

và 06 sinh viên 

 

Phòng H4.1 

Ngày 02,03/05/2020: Ngành Quản lý Đô thị và Công trình 

1 
Họp Hội đồng 

bảo vệ đồ án 
7h30-8h00 tiểu ban 1 

Văn phòng  

Khoa Kiến trúc 

2 Bảo vệ đồ án 

7h30-11h30 

Tiểu ban 1 

và 23 sinh viên 
Phòng H4.1 

13h30-17h30 



Ngày 08/05/2020: Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước 

1 
Họp Hội đồng 

bảo vệ đồ án 
7h30-8h00 tiểu ban 1 

Văn phòng  

Khoa KTHTĐT 

2 Bảo vệ đồ án 8h00-11h30 
Tiểu ban 1 

và 04 sinh viên 

Phòng H4.1 

 

Ngày 08/05/2020: Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 

1 
Họp Hội đồng 

bảo vệ đồ án 
7h15-7h25 Các tiểu ban  

Văn phòng  

Khoa KTHTĐT 

2 Bảo vệ đồ án 

7h30-11h30 
Tiểu ban 1 

và 12 SV làm đồ 

án phần Đường 

Phòng H4.2 

 

13h30-15h30 

15h45-18h30 

Tiểu ban 2  

và 04 SV làm đồ 

án phần Cầu 

Phòng H4.2 

 

Ngày 09,10/05/2020: Ngành Kỹ thuật Xây dựng  

1 
Họp Hội đồng 

bảo vệ đồ án 
7h30-8h00 Các tiểu ban  

Văn phòng  

Khoa Xây dựng 

2 Bảo vệ đồ án 

8h00-11h30 

Các tiểu ban  

và 165 SV  

 

TB1: H4.1(33 SV) 

TB2: H4.2(33 SV) 

TB3: H4.3(33 SV) 

TB4: H4.4(33 SV) 

TB5: H4.5(33 SV) 
13h30-17h00 

2. Trình tự bảo vệ đồ án : 

- Sinh viên báo cáo tóm tắt đồ án khoảng 10 phút 

- Thư ký đọc các phếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn, nhận xét của giảng viên 

phản biện, câu hỏi phản biện. 

- Sinh viên trả lời câu hỏi phản biện. 

- Các thành viên trong tiểu ban đặt câu hỏi, sinh viên trả lời các câu hỏi. 

- Thành viên TB chấm điểm(bằng phiếu chấm) 

- Công bố điểm BVĐA 



* Cách tính điểm:  

Điểm đánh giá đồ án tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 320/QĐ-

ĐHXDMT ngày 03/9/2019  vể việc ban hành quy định công tác học vụ theo hệ thống 

tín chỉ của trường ĐHXD Miền Tây. 

3. Tổ chức thực hiện:  

3.1. Phòng Quản lý Đào tạo: 

- Lập kế hoạch bảo vệ đồ án 

- Soạn thảo các quyết định thành lập ban BVĐA  

- Chuẩn bị băng rol, giá treo bản vẽ. 

3.2. Phòng Quản trị và Thiết bị:  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ đồ án: Âm thanh, nước uống cho các Tiểu 

ban và sinh viên, mở cửa phòng theo kế hoạch. 

3.3. Khoa Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị: 

- Chuẩn bị hồ sơ, phiếu chấm, biên bản bảo vệ đồ án tốt nghiệp, danh sách sinh viên 

từng tiểu ban. 

- Tập trung sinh viên trước 15 phút mỗi buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học hệ chính quy  

đợt 2 - năm 2019. Đề nghị các đơn vị có liên quan, sinh viên có tên trong danh sách 

BVĐA đợt 2 - năm 2019 căn cứ kế hoạch thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Thông báo trên Website; 

- Lưu: QLĐT, TC-HC. 

               

                          

 

        Nguyễn Văn Xuân 

(đã ký) 


