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Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp
học kỳ 1, năm học 2021-2022 ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng cao
Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế
chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, Khoa thông báo đến sinh viên về việc
bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:
1. Thời gian bảo vệ luận văn:
+ Chiều ngày 30/12/2021 và sáng ngày 31/12/2021.
+ Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 và buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.
2. Hình thức bảo vệ:
+Bảo vệ trực tuyến (đường link bảo vệ tổ hội đồng sẽ gửi sau đến các em
sinh viên).
3. Danh sách thứ tự sinh viên bảo vệ luận văn:
+ Danh sách sinh viên bảo vệ luận văn Khoa sẽ được niêm yết vào ngày
23/12/2021.
4. Chuẩn bị thiết bị để bảo vệ luận văn:
+ Sinh viên sẽ tự chuẩn bị các thiết bị có liên quan để phục vụ cho buổi báo
cáo luận văn của mình.
5. Nộp luận văn trước khi bảo vệ:
+ Sinh viên sẽ in luận văn (3 quyển) gửi giáo viên hướng dẫn trước khi bảo vệ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ chủ tịch hội
đồng (Thầy Trương Đông Lộc qua email tdloc@ctu.edu.vn, ĐT: 0913.158.018) hoặc
thư ký hội đồng (Cô Lê Kim Thanh qua email lkthanh@ctu.edu.vn, ĐT: 0919.056.863)
để được hỗ trợ kịp thời.
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