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THÔNG BÁO 

(V/v báo cáo giữa kỳ Đồ án tốt nghiệp lớp KOSEN CDHO17KS và DH10) 

 

Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

thông báo đến Quí Thầy Cô Khoa Công nghệ Hóa và sinh viên lớp CDHO17KS – 

KOSEN 17, sinh viên Đại học Khóa 10 đang thực hiện môn Khóa luận tốt nghiệp. Hội 

thảo chuyên đề báo cáo giữa kỳ kết quả nghiên cứu đề tài tốt nghiệp. Sinh viên sẽ trình 

bày tóm tắt kết quả, tiến độ thực hiện và kiến nghị nghiên cứu của mình cho Thầy, Cô, 

doanh nghiệp và các bạn sinh viên quan tâm. Hội đồng hướng dẫn, Thầy, Cô, doanh 

nghiệp sẽ trao đổi, góp ý cho báo cáo của sinh viên để hoàn thành kế hoạch đề tài 

nghiên cứu tốt hơn. Nội dung thông báo như sau:  

1. THỜI GIAN: 8:00 – 16:00 ngày 26/03/2018 

2. ĐỊA ĐIỂM:  

 Hội trường E4: Đón đại biểu, phát biểu khai mạc, báo cáo oral (6 báo cáo của sinh viên 

KOSEN) và triển lãm giới thiệu của doanh nghiệp. 

 Báo cáo sinh viên Đại học Khóa 10 đang thực hiện môn Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp (Địa 

điểm Khoa thông báo sau) 

3. HÌNH THỨC BÁO CÁO: 

 Sinh viên KOSEN báo cáo oral (06 sinh viên báo cáo 08 phút/báo cáo) 

 Toàn bộ sinh viên KOSEN báo cáo giữa kỳ dưới dạng poster (khổ A1 theo mẫu file đính 

kèm) 

 Sinh viên Đại học Khóa 10 đang thực hiện môn khoá luận/Báo cáo tốt nghiệp báo cáo 

(theo file mẫu đính kèm giới hạn từ 2-3 trang) trước Hội đồng đánh giá góp ý, 5 phút/báo 

cáo. (Hội đồng và địa điểm Khoa thông báo sau) 

4. NỘP FILE BÁO CÁO: 

- Sinh viên KOSEN nộp file báo cáo cho Thầy Khuê (vanthanhkhue@iuh.edu.vn) 

trước ngày 18/03/2018. 

mailto:vanthanhkhue@iuh.edu.vn


- Sinh viên Đại học Khóa 10 nộp báo cáo bản in có xác nhận của giáo viên hướng 

dẫn cho tổ trưởng Bộ môn quản lý chuyên ngành trước 22/03/3018: 

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học nộp cho Cô Phạm Thị Hồng Phượng 

+ Chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu nộp cho Cô Bạch Thị Mỹ Hiền 

+ Chuyên ngành Hóa phân tích nộp cho Cô Trần Thị Thanh Thúy 

+ Đồ án liên quan đến thiết kế thiết bị nộp cho Thầy Trần Hoài Đức 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CAO ĐẲNG 

KOSEN 17A VÀ DH10 
Thứ 2, ngày 26/03/2018 

Thời gian: 8 giờ 00 phút – 16 giờ 00. Địa điểm: phòng Hội trường E4 và các phòng dự kiến 

khác Khoa thông báo sau 

Thời gian Nội dung 

7h30 ÷  7h50 - Giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Văn Cường: Trưởng Khoa Công nghệ 

Hóa học 

- Phát biểu đại diện doanh nghiệp  

- Phát biểu của ông Kakioka (JICA VN)  

8h30 ÷  9h30 - Báo cáo oral của sinh viên KOSEN 

(6 báo cáo) 

9h30-10h30 - Trao đổi kinh nghiệm việc làm của doanh nghiệp và cựu sinh viên 

10h30 ÷ 11h30 Báo cáo poster kết quả giữa kỳ đồ án tốt nghiệp của sinh viên lớp 

KOSEN 17  

11h30 ÷ 13h00 Nghỉ trưa. 

13h00 ÷ 16h00 Góp ý báo cáo cáo giữa kỳ cho đồ án tốt nghiệp sinh viên DHHO10. Thành 

phần Hội đồng do bộ môn thành lập (file riêng) 

16g00 Kết thúc Hội thảo 

 

Nơi nhận: 

- Web, egov 

- Lưu trữ 

   

 

 KHOA CNHH 

   

(Đã duyệt) 

 


