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THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K15 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm thông báo về việc triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 
của Sinh viên ĐHTP15 như sau: 

I. Hình thức thực hiện 
- Theo quy định, học phần Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) được triển khai thực hiện dưới 

2 hình thức: Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và Báo cáo tốt nghiệp (BCTN). 
- Sinh viên có điểm trung bình và tín chỉ tích luỹ đủ điều kiện sẽ được đăng ký thực hiện 

ĐATN. Sinh viên khác đủ điều kiện làm KLTN nhưng không đủ điều kiện làm ĐATN 
sẽ đăng ký thực hiện BCTN. Sinh viên khoá cũ (từ khoá 14 trở về trước) sẽ đăng ký 
thực hiện BCTN. 

- Sau khi có kết quả điểm tích lũy, Bộ môn sẽ gửi danh sách để sinh viên sẽ đăng ký 
hình thức thực hiện khóa luận. 

II. Loại hình đề tài 
Tất cả các loại hình đề tài dưới đây, khi thực hiện, sinh viên cần lưu ý xác định 

vấn đề và bám sát giải quyết vấn đề cụ thể trong ngành công nghệ thực phẩm.  
 

Các loại hình đề tài KLTN: 
1. Theo hướng thực nghiệm. Tối đa 02 sinh viên/đề tài. 
2. Theo hướng khảo sát, điều tra. Tối đa 02 sinh viên/đề tài. 
3. Theo hướng thiết kế máy thực phẩm, nhà máy thực phẩm. Tối đa 02 sinh viên/đề tài. 
4. Theo hướng tổng quan tài liệu. Tối đa 01 sinh viên/đề tài. 

 
III. Kế hoạch thực hiện 

STT Nội dung Thời gian Ghi chú 
1 SV liên hệ và thảo luận đề 

tài thực hiện KLTN với 
GVHD 

05/09/2022 – 30/09/2022  Sinh viên có thể tham khảo 
thêm các hướng nghiên cứu 
của thầy cô trên website 
http://ibf.iuh.edu.vn/bm-
cong-nghe-thuc-pham-doi-
ngu-giang-vien/  

2 SV đăng ký tên đề tài thực 
hiện KLTN theo link 

01/10/2022 – 05/10/2022 Link đăng ký:  
https://forms.gle/MrcyjNnsY
k52heWk7 



 
3 SV chuẩn bị Đề cương 

KLTN dưới sự hướng dẫn 
của GVHD 

06/10/2022 – 13/11/2022  

4 SV bảo vệ đề cương KLTN 14/11/2022 – 20/11/2022 Danh sách sẽ thông báo trên 
website của Viện và Bộ môn 

5 Sinh viên chỉnh sửa và 
hoàn thiện đề cương KLTN 
theo góp ý của hội đồng 
(bao gồm nội dung và tên 
đề tài nếu có chỉnh sửa) 

21/11/2022 – 27/11/2022 
Nộp lại file đã chỉnh sửa kèm 
phần giải trình các ý kiến của 
Hội đồng 

6 

Giao nhiệm vụ KLTN cho 
SV sau khi hoàn thành 
chỉnh sửa đề cương 

28/11/2022 – 30/11/2022 

Có xác nhận của GVHD 

Sinh viên đăng ký lại tên 
đề tài sau khi hoàn thành 
chỉnh sửa đề cương (tất cả 
SV đều đăng ký lại) 

Link đăng ký: 
https://forms.gle/Jvf4gfY8Gq
WQCveo6  

7 SV thực hiện KLTN 01/12/2022 – 21/05/2023  
8 SV nộp bài báo cáo KLTN. 

File pdf gửi về email của 
Bộ môn; bản in nộp tại Văn 
phòng BM F4.7 

22/05/2023 Email: 
foodtech.abet@foodtech.edu.
vn  

9 SV bảo vệ Khóa luận tốt 
nghiệp 

29/05/2023 – 02/06/2023 Danh sách sẽ thông báo trên 
website của Viện và Bộ môn 

10 Sinh viên chỉnh sửa và 
hoàn thiện KLTN theo yêu 
cầu của Hội đồng. File 
mềm gửi tới email của Bộ 
môn, bản in nộp tại Văn 
phòng BM F4.7 

03/06/2023 – 09/06/2023 Bài chỉnh sửa có xác nhận 
của GVHD, và Thư ký hội 
đồng. 

 

          

 


