
        TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               

    Số: 58     /CNSH.     Cần Thơ, ngày  08 tháng 01 năm 2013 
V/v Kế hoạch thực hiện LVTN 

     HK2, năm học 2012-2013    

 

  Kính gởi: - Cố vấn học tập lớp CNSHTT K34; CNSH K35 

    - Cán bộ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp; 

    - Sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp. 

Căn cứ vào kế hoạch khung về thời gian tổ chức học kỳ 2, năm học 2012-2013 

của trƣờng Đại học Cần Thơ;  

Căn cứ vào công văn số 38/CNSH của Giám đốc Viện NC&PT Công nghệ Sinh 

học ký ngày 21/4/2010 về việc quy định thực hiện luận văn tốt nghiệp bậc đại học. 

Nay Viện NC&PT Công nghệ Sinh học thông báo kế hoạch thực hiện luận văn 

tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2012-2013 cho ngành công nghệ sinh học cụ thể nhƣ sau: 
 

Thời gian Công việc thực hiện 

14/01/2013 đến 24/01/2013 

- Sinh viên (SV) nộp 01 quyển đề cƣơng luận văn về Văn 

phòng, riêng  SV CNSH tiên tiến nộp 03 quyển (không cần 

đóng bìa). Mẫu đề cƣơng tại trang web của Viện 
http://www.ctu.edu.vn/institutes/biotech/data_cnsh/noidung_pdf/tl_lvtn.doc 

 

25/01/2013 đến 30/01/2013 

- Bộ môn xét duyệt đề cƣơng luận văn tốt nghiệp 

- SV lớp CNSH tiên tiến bảo vệ đề cương trước Hội 

đồng. 

01/02/2013  - SV nhận lại đề cƣơng và chỉnh sửa theo góp ý 

11/02/2013 
- SV nộp 01 quyển đề cƣơng luận văn sau khi chỉnh sửa 

hoàn chỉnh. 

29/04/2013 đến 06/05/2013 

- SV nộp 03 quyển luận văn về văn phòng.  

- Viện thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn và thông báo 

thời gian tổ chức cụ thể của từng Hội đồng. 

10/05/2013 đến 15/05/2013 
- Sinh viên bảo vệ luận văn trƣớc Hội đồng; SV CNSH 

tiên tiến trình bày bằng tiếng Anh. 

27/05/2013 đến 31/05/2013 

-      Sau khi chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng Bảo vệ 

luận văn: nộp 02 quyển luận văn kèm 01 đĩa CD chứa các 

file của luận văn về văn phòng và 01 quyển cho cán bộ 

hƣớng dẫn. Riêng SV CNSH tiên tiến nộp thêm 10 quyển 

Detailed Summary bằng tiếng Anh. 

* Sinh viên thực hiện trễ khung thời gian trên sẽ bị hạ 1 bậc điểm. 

Đề nghị các cán bộ hƣớng dẫn và sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng khung 

thời gian nêu trên. 

Trân trọng kính chào./. 

         Viện Trưởng 

            

http://www.ctu.edu.vn/institutes/biotech/data_cnsh/noidung_pdf/tl_lvtn.doc

