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

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

QUY TRÌNH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA CTXH
Stt

Khoa

1.

Thông báo cho lớp trưởng thời gian nộp

Học viên cao học
1. Giáo vụ: thông báo cho lớp trưởng khi lớp đã học hết

bảo vệ đề cương.

Thời gian
-

Tùy vào lộ trình học tập của

các môn học trong chương trình và chỉ còn có 1 -2

các khóa, GVCH có thể tổ

môn học chưa có điểm.

chức bảo vệ đề cương từ

2. HVCH:
-

Chuẩn bị ý tưởng

-

Làm rõ vấn đề muốn nghiên cứu (đọc sách, hỏi ý kiến

tháng 12 – 2 hàng năm.

thầy cô, chuyên gia, bạn bè...)
-

Tổng quan tài liệu

-

Viết đề cương (tối thiểu 20 trang)

-

Mỗi SV nộp 5 cuốn (giáo vụ cao học gửi tới các Thầy/Cô
trong hội đồng)

2.

-

Nhận đề cương , danh sách lớp và

-

Nộp toàn bộ đề cương cho lớp trưởng

-

Nộp “Phiếu đăng ký đề tài luận văn Thạc sỹ” (trên

các giấy tờ liên quan từ lớp trưởng

mạng)
-

Nộp toàn bộ đề cương cho lớp trưởng (lớp trưởng lập

Ghi chú: GVCH không nhận hoặc giải

danh sách đề tài và danh sách học viên có ký nhận của

quyết các vấn đề liên quan đến đề

những người đã nộp ). Trường hợp những HV không nộp

cương từ phía cá nhân học viên.

đề cương bảo vệ phải có đơn, giấy tờ có sự xác nhận của

Trong vòng 10 ngày

Trưởng khoa CTXH
-

Nộp danh sách bao gồm ( tên đề tài (yêu cầu chính xác và
chi tiết) + Họ tên học viên + Mã số học viên ). Đồng thời
chuyển qua mail cho GVCH (phamthusw@gmail.com)
file này.

3.

Chốt lại danh sách bảo vệ

4.

GVCH xin ý kiến BCN Khoa:
-

Thành lập Hội đồng bảo vệ đề
cương

5.

Thời gian bảo vệ đề cương

Gửi P. SĐH: đơn xin phòng và thời
gian bảo vệ đề cương

6.

-

-

-

7.

Thông báo cho HVCH thời gian và

HỌC VIÊN Tự chuẩn bị:

địa điểm bảo vệ đề cương.

-

Thông báo thời gian và địa điểm

khoa).

cho các thành viên trong Hội đồng.

-

Bài powerpoint trình bày 15 phút

Gửi đề cương cho các thành viên

-

Máy tính (GVCH chuẩn bị máy chiếu, micrô)

trong Hội đồng đọc trước.

-

Trang phục lịch sự, phù hợp.

-

Lớp trưởng điều phối thứ tự trình bày.

-

Mỗi HV ghi nhận những đóng góp của Hội đồng đối với

HVCH bảo vệ đề cương:
-

Thư ký hội đồng ghi biên bản

đề cương của mình.

những đóng góp của HĐ cho mỗi đề
cương.
-

Khăn trải bàn, hoa bình, nước uống (liên hệ GVCH

Ghi nhận những đề cương được đề

-

HV thống nhất với HĐ những điều chỉnh trong nội dung
và tên của đề tài.

Trong vòng 1-2 ngày

nghị phải bảo vệ lại.
8.

-

-

Thông báo cho HVCH thời gian và

Đối với trường hợp bảo vệ đề cương lần 2:

địa điểm tiến hành bảo vệ lại đề

-

Chỉnh sửa đề cương theo yêu cầu của HĐ

cương

-

Gửi cho GVCH 5 bản đề cương đã chỉnh sửa lại trước

Thông báo cho HĐ thời gian và địa
điểm tiến hành bảo vệ lại đề cương

Tối đa là 10 ngày kể từ sau thời
gian bảo vệ đề cương lần 1

thời gian bảo vệ
-

Tự chuẩn bị bài báo cáo powerpoint trình bày 15 phút +
máy tính.

9.

HVCH bảo vệ lại đề cương:
Thư ký hội đồng ghi biên bản những

HV thống nhất với HĐ những điều chỉnh trong nội dung và

đóng góp của HĐ cho các đề cương bảo

tên của đề tài.

vệ lại.
10.

-

-

HĐ họp lại để thống nhất danh

-

sách, tên đề tài và Giáo viên hướng

lại đề cương đã chỉnh sửa bản cuối cùng theo yêu cầu của

dẫn.

HĐ cho lớp trưởng (mỗi SV/1bản).

Nhận các bản đề cương mới nhất đã

-

chỉnh sửa từ lớp trưởng.
11.

GVCH gửi phòng SĐH:
-

-

Sau khi bảo vệ đề cương lần 1 và 2 kết thúc: HV phải gửi
Trong vòng 3 ngày sau thời gian
bảo vệ đề cương lần 2

Trong trường hợp HĐ không yêu cầu phải chỉnh sửa, HV
không phải nộp lại đề cương cho Khoa.

-

Khi phòng SĐH ra quyết định chính thức công nhận tên

-

Trước tháng 4 hàng năm

Danh sách tên đề tài + GV hướng

đề tài và GV hướng dẫn, GVCH sẽ thông báo cho lớp

phải gửi danh sách đề tài +

dẫn

trưởng lên nhận quyết định.

GV hướng dẫn cho P. SĐH

Đề cương đã được chỉnh sửa của

-

học viên.

HV nhận quyết định từ lớp trưởng. Gửi quyết định cho
các GV hướng dẫn, làm việc với GV hướng dẫn.

-

Lưu ý: trong quá trình HVCH làm việc với GVHD, nếu
muốn chỉnh sửa tên đề tài luận văn, phải làm đơn gửi

Khoa và P. SĐH trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ra
quyết định. Không giải quyết các trường hợp thay đổi tên
đề tài sau khi ra quyết định.
12.

GVCH lưu lại
-

-

Trong quá trình thực hiện luận văn, HVCH có nhiệm vụ:

C. Thu nhận bản phô tô danh

Quyết định chính thức tên đề tài và

tham gia các buổi bảo vệ luận văn Thạc sỹ, các buổi hội thảo

sách hội đồng bảo vệ đề cư ơng

GV hướng dẫn

khoa học do Khoa tổ chức, tham gia các công tác phục vụ

và quyết định giao đề tài cho

Danh sách hội đồng bảo vệ đề

nghiên cứu khoa học của Khoa... sau mỗi buổi tham gia

học viên → chuyển thù lao cho

cương.

GVCH sẽ ký xác nhận vào sổ tay Cao học của mỗi HV ngay

hội đồng.

tại thời điểm đó. Đây là căn cứ để xét hồ sơ bảo vệ Luận văn
thạc sỹ của mỗi HV.
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