TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tel: +84 (2363) 841.297; Email: khoaxdcd@dut.udn.vn
Web: cauduongbkdn.com

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA CHUYÊN NGÀNH KHÓA 15X3
1. Mục tiêu chung :
Hiện tại khóa 15X3 gồm 15Nh59 và 15Nh60, thuộc khoa Xây dựng Cầu đường được
đào tạo theo chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, với 2 nhóm Đồ
án tốt nghiệp là Đường ô tô - Đường thành phố và Cầu - Hầm. Để đảm bảo tính cân đối
về số lượng sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp theo 2 nhóm phân ngành trên, khoa Xây
dựng Cầu đường đưa ra phương án phân chia để sinh viên đăng ký vào nhóm Đồ án tốt
nghiệp phù hợp.
2. Đối tượng áp dụng:
Gồm các khóa 15X3, 16X3, 17X3 và 18X3
3. Phương án phân chia sinh viên vào các nhóm chuyên ngành:
Khoa thông báo cho sinh viên đăng ký chọn nhóm chuyên ngành, với số chỉ tiêu: 50%
số lượng sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp thuộc Bộ môn Đường ô tô - Đường thành phố,
50% số lượng sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp thuộc Bộ môn Cầu - Hầm.Căn cứ vào các
tiêu chí sau đây :
- Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên;
- Căn cứ vào kết quả học tập : Sinh viên được phân vào chuyên ngành lựa chọn
theo kết quả học tậpcủa 6 học kỳ đầu tiên, xét thêm điểm khuyến khích cho
sinh viên tham gia NCKH; xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Thông qua
điểm quy đổi xét phânngành (ĐQĐXPN)
ĐQĐXPN = 80%ĐTB6HK +20% ĐRL + ĐKK
Trong đó:
ĐTB6HK: Điểm trung bình chung 6học kỳ đầu tiên
ĐRL: Điểm rèn luyện trung bình 6học kỳ đầu tiên
ĐKK: Điểm khuyến khích, thể hiện trong bảng sau:
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