[CS504070 - Spring, 2022] QUY TRÌNH NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC
1. Phiếu Chấm Điểm Giữa Kỳ & ĐAMH
–
–
–
–
–

Phiếu chấm điểm ĐAMH: https://cs504070.duonghuuphuc.com/#announcement
Nhóm trưởng điền thông tin các thành viên của nhóm mình (họ và tên, MSSV, mã nhóm)
vào phiếu chấm điểm (trừ mục II), và không cần chèn chữ ký vào phần chữ ký sinh viên.
Nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm có trách nhiệm đảm bảo thông tin trong phiếu
chấm điểm là chính xác và cập nhật.
Tất cả thành viên của nhóm đều phải nộp phiếu chấm điểm.
Biểu mẫu thu phiếu chấm điểm: https://forms.gle/7ZVH37tv9PW5bfEq9

2. Báo Cáo Giữa Kỳ
–

Bài nộp bao gồm: báo cáo (MSWord/LaTex + PDF), mã nguồn chương trình, README,
phiếu chấm điểm (RUBRIC) đã điền thông tin.

–

Bài nộp nén theo định dạng ZIP và đặt tên bài nộp theo mẫu MaNhom-MSSV1-MSSV2MSSV3.zip (VD: 13-51801234-51801235-51801236.zip).
Tất cả thành viên của nhóm đều phải nộp bài, đây là minh chứng để đánh giá cuối kỳ và
đình chỉ thi, do đó, các em thực hiện nghiêm túc.

–

3. Báo Cáo Đồ Án Môn Học (Version 1)
–
–
–
–

Bài nộp bao gồm: báo cáo (LaTex + PDF), mã nguồn chương trình, README, phiếu chấm
điểm (RUBRIC) đã điền thông tin.
Bài nộp nén theo định dạng ZIP và đặt tên theo mẫu MaNhom-MSSV1-MSSV2MSSV3.zip, ví dụ 47-51701234-51701235-51701236.zip.
Tất cả thành viên của nhóm đều phải nộp bài, đây là minh chứng để đánh giá cuối kỳ
và đình chỉ thi, do đó, các em cần thực hiện nghiêm túc.
Các nhóm nộp bài trước khi diễn ra buổi báo cáo ít nhất một (01) ngày.

4. Báo Cáo Đồ Án Môn Học (Version 2)
–

Mục nộp báo cáo sau khi đã điều chỉnh theo góp ý của GVHD.

–

Bài nộp bao gồm: báo cáo (LaTex + PDF), mã nguồn chương trình, README, phiếu chấm
điểm (RUBRIC) đã điền thông tin đầy đủ, và phiếu ghi nhận điều chỉnh ĐAMH (theo
mẫu).
1

–

Bài nộp nén theo định dạng ZIP và đặt tên theo định dạng MaNhom-MSSV1-MSSV2MSSV3.zip, ví dụ 47-51701234-51701235-51701236.zip.

–

Tất cả thành viên của nhóm đều phải nộp bài, đây là minh chứng để đánh giá cuối kỳ và
đình chỉ thi, do đó, các em thực hiện nghiêm túc.

5. Một Số Lưu Ý Khác
–
–
–

Các nhóm được phân công báo cáo vào thời gian nào sẽ phải tham gia đúng thời gian đó,
bao gồm tất cả thành viên trong nhóm.
Trong quá trình báo cáo, các nhóm quay màn hình (kèm âm thanh) nội dung báo cáo của
nhóm mình và nộp lại vào mục tương ứng trên Google Classroom.
Yêu cầu các nhóm và các thành viên trong nhóm thực hiện đúng quy trình nộp bài này.
Những trường hợp thực hiện không đúng dẫn đến sai lệch điểm số sẽ không được xử lý./.
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