BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018
HƯỚNG DẪN
V/v giao nhận đề cương luận văn Thạc sĩ đợt 2 năm học 2017 – 2018
(Dành cho Học viên khóa 6B theo đúng tiến độ và các khóa khác trễ tiến độ)
STT

Nội dung

Tiến độ

Ghi chú

Công bố danh mục đề tài
luận văn thạc sĩ

29/01/2018 –

2

Học viên đăng ký đề tài và
xây dựng đề cương

26/02/2018 –
15/04/2018

Học viên đăng ký theo
định hướng của Khoa/Viện.
Điều kiện: số TC tích lũy >=9,
có đăng ký học môn PPLNCKH.

3

Học viên nộp đề cương đã thực
hiện và đăng ký xét duyệt
đề cương

16/04/2018 –

Học viên nộp đầy đủ hồ sơ cho
Khoa/Viện.

Tổ chức xét duyệt đề cương

14/05/2018 –

1

4

04/03/2018

24/04/2018

27/05/2018
5

Tổ chức xét duyệt lại đề cương
Hoàn chỉnh đề cương

Theo Quyết định thành lập
Hội đồng xét duyệt đề cương.

28/05/2018 –
06/06/2018

6

Khoa/Viện thông báo cho
học viên sau khi đã ký duyệt.

28/05/2018 –

Trong vòng 20 ngày sau ngày
tổ chức xét duyệt đề cương lần thứ
nhất.

10/06/2018
7

8

9

Ra quyết định giao đề tài cho
học viên và cử người hướng dẫn

11/06/2018 –

Thực hiện đề tài Luận văn Thạc sĩ

11/06/2018 –

Nộp luận văn và thủ tục bảo vệ

09/12/2018

Hội đồng đánh giá Luận văn
Thạc sĩ

10/12/2018 –

17/06/2018

30/12/2018

Điều kiện: số TC tích lũy >= 36 và
đã hoàn thành học phần tiếng Anh
(hoặc đạt trình độ B1).
Thời gian từ lúc giao đề tài đến lúc
bảo vệ không dưới 06 tháng.
Nếu thực hiện không kịp tiến độ,
học viên phải nộp đơn gia hạn
(trước khi hết hạn 01 tháng) và
đóng học phí trễ hạn.

Ghi chú: Thực hiện theo Quy định tại quyết định số 1019/QĐ-ĐHCN ngày 19/8/2015 về việc ban hành
quy chế học vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ và Quy trình xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ cập nhật,
bổ sung ngày 30/07/2016.
Các đơn vị đào tạo triển khai kế hoạch cụ thể cho từng chuyên ngành và thông báo đến học viên.

