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Kính gửi: Các bộ môn trực thuộc Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường Đại học Xây dựng; 
Căn cứ yêu cầu học phần Đồ án Tốt nghiệp của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch;  
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch kính gửi các bộ môn Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt 

nghiệp đợt 4  năm học 2018-2019 như sau: 
1. Thông tin chung: 

Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp  - Mã môn học: 351622 
Số tín chỉ: 10 
Đối tượng, trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc và Quy hoạch 

2. Mục đích, yêu cầu: 
Mục đích: Đánh giá toàn bộ kiến thức chuyên ngành của sinh viên qua nội dung 

của đồ án. Kết quả của đồ án là tiêu chuẩn cho việc xét tốt nghiệp. 
Yêu cầu: Sinh viên phải nắm vững và thực hiện khối lượng tổng hợp từ khâu lập 

nhiệm vụ thiết kế, thiết kế, viết thuyết minh và bảo vệ đồ án.  
3.  Phân bổ thời gian và nội dung thực hiện: 
3.1. Thời gian thực hiện:  

10 tuần, từ Tuần 38 (22/4/2019) đến Tuần 47 (24/6/2019). Nghỉ hè Tuần 48- 52 
(1/7- 29/7). 
Chấm sơ khảo tuần 6. từ 9 đến 14/9/2019 
 Bảo vệ đồ án tuần 7. từ 16 đến 21/9/2019 
3.2. Phân bổ thời gian và nội dung thực hiện ĐATN: 

-  Tuần 37 (15/4/2019): Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và 
giao ĐATN. Các bộ môn phân công GVHD, thông báo và phát mẫu Phiếu theo 
dõi, hướng dẫn ĐATN cho SV. SV làm việc với GVHD, lập NVTK. 

-  Tuần 38 (22/4/2019): SV làm việc với GVHD, lập NVTK. 
-  Tuần 39 (29/4/2019): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM. Bộ môn thống nhất tên đề 

tài, đánh giá và cho điểm Đtđ1 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm: 
+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm) 
+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết. 
+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất. 
+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch. 

- Tuần 40 (6/5/2019) đến 42 (20/5/2019): SV tiếp tục làm việc với GVHD. 
- Tuần 43 (27/5/2019): Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho 
điểm Đtđ2 (theo mẫu Phiếu chung), phân bổ nội dung phần kỹ thuật theo tỷ lệ 
quy định. Nội dung kiểm tra gồm: 

+ Phân tích đánh giá hiện trạng 
+ Phân tích ý tưởng thiết kế / quy hoạch 
+ Tổng mặt bằng công trình ; Các mặt bằng công trình (với ngành Kiến trúc) 



+ Các giải pháp Quy hoạch, Thiết kế đô thị chủ đạo: Định hướng phát triển 
không gian, Quy hoạch sử dụng đất... (với ngành Quy hoạch). 

-  Tuần 44 (3/6/2019) đến 46 (17/6/2019): SV tiếp tục làm việc với GVHD. 
- Tuần 47 (24/6/2019): Kiểm tra tiến độ đợt 3 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho 
điểm Đtđ3 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm: 

+  Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc / 
Quy hoạch và Phần Kỹ thuật. 

Nghỉ hè Tuần 48- 52 (1/7- 29/7).  
Từ tuần 1- tuân 5 Sinh viên tiếp tục thể hiện ĐA 

3.3. Bảo vệ sơ khảo: Tuần 6 (từ 9 đến 14/9/2019) 
Hội đồng bảo vệ sơ khảo ĐATN do các Bộ môn chuyên ngành tổ chức.  
Các GVHD phần Kiến trúc, Quy hoạch và phần Kỹ thuật nộp Phiếu nhận xét, đánh 

giá và cho điểm Đktruc, Đkthuat theo mẫu chung cho Hội đồng sơ khảo.  
Hội đồng nhận xét, đánh giá và điểm sơ khảo Đsk, Điểm quá trình Đqt theo mẫu 

chung. Sau đó nộp lại cho BCNK. 
Sinh viên nộp Phiếu theo dõi ĐATN, 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho 

Hội đồng sơ khảo.  
Hội đồng sơ khảo tập hợp toàn bộ hồ sơ theo từng sinh viên nộp cho VPK ngay sau 

khi bảo vệ sơ khảo. 
3.4. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Tuần 7 ( từ 16 đến 21/9/2019) 

Khoa KT&QH đề xuất Hội đồng đánh giá ĐATN và Nhà trường ra Quyết định 
thành lập Hội đồng đánh giá ĐATN. 

Hội đồng đánh giá điểm Đkt theo mẫu chung. Sau đó nộp lại cho BCNK. 
Sinh viên nộp toàn bộ các bản vẽ, 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho Khoa 

KTQH (địa điểm nộp sẽ thông báo khi bảo vệ) 
4. Các lưu ý: 

4.1. Danh sách sinh viên phân theo các bộ môn: File mềm gửi trực tiếp cho các 
Trưởng, Phó và Thư ký bộ môn từ email chính thức của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. 
* Lưu ý: Các bộ môn và GVHD không thay đổi danh sách sinh viên trên. Các trường 
hợp đặc biệt do Trưởng khoa quyết định. 
4.2. Phân công giảng viên hướng dẫn: Trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm phân công 
giảng viên hướng dẫn sinh viên theo quy định chung. Riêng đối với các lớp KDE, KDF 
các SV được đăng ký GVHD theo điều kiện riêng. 
4.3. Thời gian và địa điểm cụ thể cho Bảo vệ sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp sẽ được 
thông báo chính xác trước thời gian bảo vệ 01 tuần. 
4.4. Các mẫu phiếu và hướng dẫn cho ĐATN: Theo các mẫu đã gửi từ tháng 2/2017. 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch xin trân trọng cảm ơn. 
 

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH 
 

 


