TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01

tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Để chuẩ n bi ̣sinh viên khóa 2014 thực hiê ̣n đề tài , tiể u luâ ̣n , bô ̣ môn Công
nghê ̣ Hóa ho ̣c đề nghi :̣
BCS các lớp khóa 2014 tổ ng hơ ̣p và gửi danh sách sinh viên đăng ký làm đề
tài/tiể u luâ ̣n tố t nghiê ̣p hoă ̣c ho ̣c 10 tín chỉ thay thế (theo mẫu ) và đính kèm bảng
điể m 5 học kỳ về văn phòng RD306B từ ngày ra thông báo đế n hế t ngày 30/6/2017.
(Bô ̣ môn sẽ xét trên 6 học kỳ).
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TRƯỞNG BM CNHH
Nơi nhận:
- Niêm yết;
- Trang web bộ môn;
- Lưu: BM CNHH.
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THÔNG BÁO
(V.v Các dạng tiểu luận tố t nghiê ̣p)
Bô ̣ môn Công nghê ̣ Hóa ho ̣c thông báo các da ̣ng tiể u luâ ̣n để sinh viên khóa
2014 tham khảo nế u cho ̣n làm tiể u luâ ̣n tố t nghiê ̣p (3 tháng):
-

Khảo sát công nghệ sản phẩm

-

Thiết kế có tính mới (liên quan đến đồ án môn học hoặc riêng biệt)

-

Thí nghiệm 3 tháng

-

Tham gia phân tích thí nghiệm

- Tham gia quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng
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