TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

QUY TRÌNH

ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ban hành lần 1:
Hiệu lực từ ngày:

Ngƣời soạn thảo

Ngƣời kiểm tra

Ngƣời phê duyệt

Chức danh

Chuyên viên

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên

Nguyễn Thị
Huyền Thương

TS. Trần Nhuận Kiên

PGS.TS. Trần Chí Thiện

TT
Chữ ký

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG QUY TRÌNH
- Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục vào đào tạo được ban hành kèm
theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo
Quyết định số 926/QĐ-ĐHTN ngày 29/8/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
II. MỤC ĐÍCH
- Quá trình viết luận văn thạc sĩ nhằm giúp học viên bố sung, cập nhật và nâng cao
kiến thức thực tiễn ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; vận dụng kiến
thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành đã được học vào hoạt động thực
tiễn nghề nghiệp; giúp học viên có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, có năng lực
phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo tại
cơ quan công tác.
III. HỒ SƠ THỰC HIỆN
1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu);
2. Lý lịch khoa học có xác nhận của đơn vị chủ quản (theo mẫu);
3. Sơ lược quá trình học tập của học viên (theo mẫu);
4. Bản nhận xét của tập thể giảng viên hướng dẫn (theo mẫu);
5. Giấy cam kết xác nhận thông tin cá nhân để ghi văn bằng thạc sĩ (theo mẫu);
6. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
7. Bản sao Giấy khai sinh;
8. Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ;
9. Bản phô tô bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học (nếu có);
10. 05 quyển luận văn và 05 quyển tóm tắt luận văn thạc sĩ.

IV. SƠ ĐỒ
Bƣớc

Quy trình

Thực hiện

1

Thông báo kế hoạch tổ
chức bảo vệ luận văn

Phòng QLĐT Sau đại học

2

Gửi mẫu hồ sơ bảo vệ
luận văn tới các lớp

Phòng QLĐT Sau đại học

3

Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ
luận văn

Học viên

4

Kiểm tra, tiếp nhận hồ
sơ bảo vệ luận văn

Phòng QLĐT Sau đại học

5

Chốt danh sách, Thông
báo thời gian, địa điểm
bảo vệ tới học viên

Phòng QLĐT Sau đại học

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Bƣớc

Công việc

Nội dung
- Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của

Thông báo kế hoạch tổ

ĐHTN và kế hoạch học tập của khóa học, Phòng

chức bảo vệ luận văn

QLĐT Sau đại học lên kế hoạch và thông báo kế

1
hoạch tổ chức bảo vệ luận văn tới các lớp
Gửi mẫu hồ sơ bảo vệ - Mẫu hồ sơ theo Quy định của ĐHTN;
2
luận văn tới các lớp

- Gửi mẫu hồ sơ tới các lớp.

Hoàn thiện hồ sơ bảo - Học viên hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ
3
vệ luận văn
Kiểm tra, tiếp nhận hồ - Kiểm tra các thông tin và giấy tờ theo quy định; đề
4
sơ bảo vệ luận văn

nghị học viên bổ sung và sửa chữa (nếu có).
- Hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn,

Chốt

danh

sách,
Phòng QLĐT chốt danh sách, thành lập Hội đồng

Thông báo thời gian,
bảo vệ, lên kế hoạch chính thức về thời gian, địa

5
địa điểm bảo vệ tới

điểm bảo vệ và thông báo tới các học viên có trong
học viên
danh sách.

VI. CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Kính gửi: - Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD
- Phòng QLĐT Sau đại học trƣờng Đại học Kinh tế và QTKD

Tên tôi là…………………………………………………………………
Công tác tại………………………………………………………………
Tôi được công nhận là học viên Cao học khóa .....(20… - 20…..) của Trường Đại học
Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo quyết định số ......./.............................. ngày
...../...../20…... của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Sau thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành
chương trình học tập theo quy định và hoàn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài mang tên:
…………………………………………………………………………..
.……....……………………………………………………………………………...
..........……………………………………………………………………..………....
Tên đề tài bằng tiếng Anh:…………………………………..………………………
..........……………………………………………..………………………………....
..........……………………………………………..………………………………....
..........……………………………………………..………………………………....
Thuộc chuyên ngành: ………………………………………………………..
Mã số chuyên ngành: ……………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng QLĐT Sau đại học Trường
Đại học Kinh tế và QTKD cho phép tôi được bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo quy định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20 …
Xác nhận của tập thể GV hƣớng dẫn

Ngƣời làm đơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT CỦA TẬP THỂ GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN

Chúng tôi là: 1 ………………………………………………………………………
2 …………………………………………….………………………
Được phân công hướng dẫn học viên ……………………………..………………..
Chuyên ngành: ……………………….... khóa .... (20...... – 20......) theo Quyết định số
............/QĐ-ĐHKT&QTKD-SĐH ngày ....../....../20........ của Hiệu trưởng.
Tên đề tài Luận văn:
………………………………….………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………….
…………………………………..………………………………………………….
Chúng tôi có nhận xét về quá trình thực hiện đề tài Luận văn của học viên như sau:
1. Về ý thức kỷ luật, mối liên hệ với người hướng dẫn:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Đề tài có đáp ứng được các nội dung như đề cương đã xây dựng:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho học viên được bảo vệ luận văn trước Hội đồng
chấm Luận văn theo quy định.
Xin trân trọng cảm ơn.
TL. Hiệu trƣởng
Trƣởng Phòng QLĐT Sau đại học

TS. Trần Nhuận Kiên

Tập thể GV hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lƣợc:
Họ và tên: ……………………………………………Giới tính:…….....….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………Nơi sinh:.........…………….
Quê quán: …………………………………… Dân tộc:.…………………..
Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu:…………….....
……………………………………………………………………………...
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: …………………….......………………..
................................………………………………………………………...
................................………………………………………………………...
Điện thoại cơ quan: …………………Điện thoại nhà riêng:………....……
Fax:.....................................................E-mail:...............................................
II. Quá trình đào tạo:
1. Trung học chuyên nghiệp:
Hệ đào tạo: ……………………Thời gian đào tạo ......../...……đến …./.....
Nơi học (trường, thành phố): ........................................................................
Ngành học: ...................................................................................................
2. Đại học:
Hệ đào tạo: ……………………Thời gian đào tạo ......../.……đến …./.......
Nơi học (trường, thành phố): ........................................................................

Ngành học: ...................................................................................................
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: …….......................………….
.......................................................................................................................
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: …….……………..
Người hướng dẫn: ........................................................................................
3. Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo từ ............/….....…...…đến ......…./.................................
Nơi học (trường, thành phố): ........................................................................
Ngành học: ...................................................................................................
Tên luận văn: …….......................................................................………….
.......................................................................................................................
Ngày và nơi bảo vệ luận văn: …............................................……………...
Người hướng dẫn: ........................................................................................
4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):..............................................
.................................................................................................................................
5. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật đƣợc chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

III. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

IV. Các công trình khoa học đã đƣợc công bố:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Xác nhận của cơ quan cử đi học
(Ký tên, đóng dấu)

Thái Nguyên, ngày…..tháng…..năm 20……
Ngƣời khai ký tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày …..tháng … năm ………
SƠ LƢỢC QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN
Họ và tên: ……………………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………………………………………………….
Tại: ……………………………………………………………………….......
Cơ quan công tác: ……………………………………………………………
Năm tốt nghiệp Đại học: ……………………………………………………..
Chuyên ngành Cao học: ……………….

- Mã số: …………….

Sơ lƣợc quá trình học tập và nghiên cứu
1. Học viên đã hoàn thành chƣơng trình học tập và thi đạt yêu cầu để lấy chứng chỉ
các môn học theo quy định của cơ sở đào tạo, cụ thể nhƣ sau:
Tổng số môn học: 17 môn
Điểm trung bình chung: ………………………
Trong đó:
* Môn học có kết quả thi đạt điểm cao nhất: …………………….….Điểm…
* Môn học có kết quả thi đạt điểm thấp nhất: ……………………….Điểm....
* Môn học phải thi lại: …………………………………………………….
(Có bảng điểm kèm theo)
2. Học viên được phân công làm đề tài: ……………………………………
………….......……………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………...................
3. Với sự hướng dẫn của: 1. ……………………………………………….
2 ………………………………………………..

4. Đề cương đề tài Luận văn đã được Hội đồng chấm đề cương Luận văn Thạc sĩ
thông qua và cho phép thực hiện.
Trong quá trình thực hiện đề tài Luận văn tốt nghiệp, học viên đã có nhiều cố gắng để
hoàn thành Luận văn và đã được tập thể giảng viên hướng dẫn đề nghị cơ sở đào tạo cho
phép bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ.
Xác nhận của tập thể GV hƣớng dẫn

TL. Hiệu trƣởng
Trƣởng Phòng QLĐT Sau đại học

TS. Trần Nhuận Kiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT
(Xác nhận thông tin cá nhân để ghi văn bằng thạc sĩ)

Họ và tên học viên: ……………………………………..Dân tộc ……………….
Ngày sinh:……………………………………………….Giới tính: ………………
Nơi sinh (huyện, tỉnh): …………………………………………………………….
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….
Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ tháng …….năm……………
Tại Trường: …………………………………………………………………
Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………
Tôi cam kết các thông tin cá nhân khai theo giấy khai sinh để làm cơ sở pháp lý ghi
vào văn bằng Thạc sĩ.
(Học viên nộp bản photo giấy khai sinh gốc kèm theo giấy cam kết này)

Thái Nguyên, ngày…… tháng…. năm 2014
Người viết cam kết
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