
 

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP GD39 

Sau khi hoàn thành học viên lưu giữ lại 01 bản để thực hiện Tốt nghiệp, bản chính nộp về văn Phòng 

POLYART trước 11h ngày 23/05/2020. 

Họ và tên học viên: ……………………………........................Lớp: ………………………………. 

Số điện thoại: ………………………………………………Email: ……………………………… 

1.     YÊU CẦU CỦA BÀI TỐT NGHIỆP:  

Cho dù bạn chọn đề tài thuộc lĩnh vực nào thì các yêu cầu sau là tối thiểu cho một bài tốt nghiệp đủ 

điều kiện để bảo vệ trước hội đồng chấm bài: 

 -  Bảng brief thiết kế 

 -  Logo hoặc tên chương trình, nhãn sản phẩm + giải trình ý nghĩa + hệ thống nhận diện thương hiệu 

(nếu cần)  

 -  Poster:  05 thiết kế (tùy theo đề tài có thể ít hơn 5 thiết kế) 

 -  Lịch:  01 bộ, tối thiểu 04 tờ ( tùy theo đề tài có thể thay thế bằng sản phẩm khác) 

 -  Bao bì hoặc túi xách 

 -  Các sản phẩm khác như Catalog; Brochure; CD cover; Banner... tùy thuộc vào từng đề tài. 

2.THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 

 -  Học viên sẽ gặp Giảng viên hướng dẫn mỗi tuần 1 lần tại khu học tập của POLYART 

 - Tổng thời gian làm Tốt nghiệp được chia thành 3 giai đoạn (dự kiến bắt đầu từ ngày 02/06/2020): 

*  Giai đoạn 1: 3 tuần đầu tiên (gặp Giảng viên hướng dẫn 1 tuần/1 buổi) --> Duyệt tốt nghiệp lần 1 

*  Giai đoạn 2: 3 tuần tiếp theo (gặp Giảng viên hướng dẫn 1 tuần/2 buổi) -->Duyệt tốt nghiệp lần 2 

*  Giai đoạn 3: 4 tuần cuối cùng (gặp Giảng viên hướng dẫn 1 tuần/1 buổi) -->Chấm bài Tốt nghiệp 

  -  Polyart điểm danh học viên trong quá trình thực hiện đồ án theo qui chế. Nếu học viên không đạt 

được  80% số buổi gặp Giảng viên được tính theo mỗi giai đoạn thì phải tạm ngưng việc thực hiện đồ 

án Tốt nghiệp. 

3.CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: 

Các học viên có quyền chọn 1 đề tài tự do theo sở thích. Lưu ý các bạn nên chọn những đề tài mang 

tính ứng dụng thực tế cao, kiến thức và dữ liệu phải phong phú. 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Ví dụ như: 

-  Các đề tài có thể mang tính truyền thống, tính dân tộc như gốm Bát Tràng; Lụa Hà Đông; phố cổ Hội 

An; sơn mài Bình Dương; chợ nổi; xe kéo... 

-  Các đề tài mang tính xã hội như Các tổ chức xã hội hoạt động phi lợi nhuận; Động đất; Lũ; Chất độc 

da cam; Ma tuý - AIDS; môi trường......... 

-  Xây dựng thương hiệu cho một công ty thuộc lĩnh vực nào đó như: Nghệ thuật; quảng cáo; thời trang; 

nữ trang; CNTT; viễn thông; thực phẩm; y tế... 

-  Các đề tài thuộc lĩnh vực khác... 

4.    ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP:   

Học viên có thể chọn giảng viên hướng dẫn cho mình trong suốt quá trình làm bài tốt nghiệp. Dự kiến 

danh sách các giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp như sau:    

1.      Thầy Đỗ Văn Dũng 

2.      Thầy Nguyễn Khắc Huynh                            

3.      Cô Phạm Như Linh 

Mỗi học viên chỉ có 01 giảng viên hướng dẫn, tuy nhiên trong bản đăng ký này học viên buộc phải đăng 

ký  tối thiểu 02 giảng viên trở lên theo nguyện vọng của mình với thứ tự ưu tiên từ trên xuống. 

Giảng viên thứ nhất:_________________________________________________________ 

Giảng viên thứ hai:___________________________________________________________ 

Ngày ...........tháng .........năm ............. 

 Học viên ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  kết quả đăng ký đề tài, phân nhóm Giảng viên hướng dẫn và danh sách được xét làm tốt 

nghiệp - Trung tâm sẽ thông báo vào ngày 26/08/2020  tại bảng thông tin Lầu 6  và trên website: 

www.polygon.vn 


