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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

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

PHỤ LỤC 5 
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6069/QĐ-ĐHTV ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

I. TỔNG THỂ CÁC BƯỚC LIÊN QUAN LUẬN VĂN 

TT Nội dung Đơn vị phụ trách 
Thời gian  

dự kiến 
Ghi chú 

1. Học các học phần của chương trình đào 
tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ . 

Khoa chuyên môn 

Phòng ĐTSĐH 
Học kỳ 1-3  

2. Học viên đăng ký tên đề tài và đề xuất 
người HDKH (nếu có). Phân công 
người HDKH; Tổ chức Hội đồng xét 
duyệt đề cương. 

Khoa chuyên môn 

Phòng ĐTSĐH 
Học kỳ 3  

3. Quyết định giao đề tài và phân công 
người HDKH trước khi tổ chức bảo vệ 
luận văn ít nhất 06 tháng. Học viên 
phải có trách nhiệm báo cáo với 
phòng Đào tạo Sau đại học tình hình 
thực hiện luận văn định kỳ 03 
tháng/lần.  

Phòng ĐTSĐH, 

Viện, 

CTEC  

Học kỳ 3 - 
4 

 

4. Thực hiện luận văn và điều kiện bảo vệ 
luận văn: 

- Thời gian thực hiện luận văn tối 
thiểu 06 tháng kể từ ngày có quyết giao 
đề tài luận văn thạc sĩ. 
- Hoàn thành chương trình đào tạo, 
có điểm trung bình chung các học phần 
trong CTĐT đạt từ 5,5 trở lên theo 
thang điểm 10. 
- Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải 
từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
hoặc tương đương. 
- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan 
danh dự về kết quả nghiên cứu trung 
thực, đồng thời phải có ý kiến nhận xét 
của người hướng dẫn khoa học. 

Phòng ĐTSĐH, 

Viện, 

CTEC 

Học kỳ  4  

5. Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn: 

- Đối với luận văn bảo vệ đạt yêu cầu 
cần chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của 
Hội đồng thì học viên phải chỉnh sửa, 

Phòng ĐTSĐH, 
Viện, 

CTEC 

Khoa chuyên môn 

 
Ít nhất 4 
lần/năm 
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TT Nội dung Đơn vị phụ trách 
Thời gian  

dự kiến 
Ghi chú 

bổ sung trong 20 ngày làm việc, kể từ 
ngày bảo vệ luận văn. Việc chỉnh sửa, 
bổ sung nội dung sau bảo vệ thực hiện 
theo mẫu. Trường hợp chỉnh sửa luận 
văn quá thời hạn trên thì học viên có 
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính phát sinh khi gia hạn theo 
quy định của Trường.  

- Đối với luận văn bảo vệ không đạt 
yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ 
sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai 
trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bảo 
vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức 
bảo vệ lần thứ ba. 

6. Tốt nghiệp 

+ Kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp  

+ Tổ chức xét tốt nghiệp 

+ Trao bằng thạc sĩ  

Phòng ĐTSĐH, 

Viện, 

CTEC, 

Trung tâm học liệu 

 
Ít nhất 
02 lần/ 

năm 

 

II. NỘI DUNG CHI TIẾT  

1. Sau khi học xong các môn chuyên ngành (khoảng 3/4 số học phần trong 

chương trình đào tạo), khoa chuyên môn phối hợp với phòng Đào tạo Sau đại học tổ 

chức giới thiệu cho học viên về chuyên ngành đào tạo và danh sách dự kiến người 

hướng dẫn khoa học. 

2. Học viên có thể đăng ký đề tài luận văn và đề xuất người hướng dẫn khoa học 

ngay từ khi bắt đầu học chuyên ngành, chậm nhất là 08 tháng trước khi kết thúc khóa 

học (học viên có thể đề xuất người hướng dẫn khoa học xem đây là một kênh thông tin 

để Trường phân công người hướng dẫn khoa học). 

2.1. Phân công người hướng dẫn khoa học  

a) Trên cơ sở đề xuất của học viên về đề tài nghiên cứu cũng như nguyện vọng 

của học viên về người hướng dẫn khoa học. Khoa chuyên môn tổng hợp, cân đối, rà 

soát danh sách phân công người hướng dẫn với sự phù hợp về chuyên môn, phù hợp 

theo lĩnh vực đề tài của từng học viên.  

b) Người hướng dẫn khoa học phản hồi thông tin về việc hướng dẫn học viên 

qua địa chỉ thư điện tử ghi trong thư mời. Học viên viết đề cương theo sự hướng dẫn 

của người hướng dẫn khoa học. Kết cấu đề cương theo Phụ lục 6. 
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2.2. Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương 

a) Người hướng dẫn khoa học cùng với học viên xác định tên đề tài và đề cương 

nghiên cứu. Học viên chính thức đăng ký tên đề tài với sự xác nhận của người hướng dẫn 

khoa học và nộp 04 quyển đề cương về khoa chuyên môn  theo thông báo cụ thể của 

Trường. Khoa chuyên môn có ý kiến trực tiếp vào phiếu đăng ký hoặc quyển đề cương về 

tính phù hợp của chuyên ngành, sự trùng lặp về tên đề tài, nội dung, kết quả nghiên cứu 

với các công trình đã và đang được công bố. 

b) Hội đồng xét duyệt đề cương được tổ chức chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ 

ngày khoa chuyên môn nhận hồ sơ hợp lệ.  

c) Hội đồng xét duyệt đề cương mang tính chất tư vấn, góp ý về tính phù hợp 

hay không phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo. Đề xuất hoặc định hướng nghiên 

cứu cho học viên tiếp cận. Không thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương đối với những 

trường hợp học viên viết lại đề cương đề tài mới. 

d) Nội dung tư vấn, góp ý của Hội đồng sẽ được chuyển đến học viên và người 

hướng dẫn khoa học tối đa 03 ngày làm việc (qua địa chỉ thư điện tử của lớp). 

đ) Học viên nộp quyển đề cương chi tiết và bản điều chỉnh, bổ sung sau Hội 

đồng xét duyệt đề cương tư vấn, góp ý về khoa chuyên môn chậm nhất 20 ngày làm 

việc kể từ ngày tổ chức Hội đồng nhằm làm cơ sở ra quyết định giao đề tài và đánh giá 

luận văn thạc sĩ. 

3. Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn khoa học 

a) Phòng Đào tạo Sau đại học và các đơn vị được phân công trình Hiệu trưởng 

ra quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận 

văn ít nhất 06 tháng; 

b) Mỗi luận văn có một hoặc hai người hướng dẫn. Người có chức danh giáo sư 

được hướng dẫn tối đa 07 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh 

phó giáo sư được hướng dẫn tối đa 05 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 01 năm trở 

lên được hướng dẫn tối đa 03 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở 

đào tạo khác; 

Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì 

người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành 

đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề 
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tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở 

đào tạo có tham gia hướng dẫn. 

c) Người hướng dẫn phải có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu sâu sắc lĩnh vực của 

đề tài luận văn; lý lịch khoa học và bằng cấp được quản lý tại phòng Đào tạo Sau đại 

học; 

d) Việc thay đổi đề tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định, 

trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn khoa học và trưởng khoa chuyên 

môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài trong những trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định; 

đ) Thay đổi người hướng dẫn 

- Người hướng dẫn khoa học được từ chối không hướng dẫn học viên và thông 

báo bằng văn bản cho Trường trong các trường hợp: Đã hướng dẫn đủ số lượng tối đa theo 

quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 26 Quy định này; sau 01 tháng kể từ ngày nhận quyết 

định phân công người hướng dẫn mà học viên không liên hệ hoặc học viên không tuân thủ 

sự hướng dẫn hoặc không hoàn thành kế hoạch nghiên cứu mà không có lý do chính đáng; 

- Học viên được đề nghị Trường thay đổi người hướng dẫn thực hiện luận văn nếu 

sau 01 tháng, kể từ khi nhận được quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn 

mà học viên không liên hệ được với người hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn thực 

hiện đề tài luận văn.  

4. Thực hiện luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn  

a) Thời gian thực hiện luận văn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày có quyết định giao đề 

tài luận văn thạc sĩ. 

b) Điều kiện bảo vệ luận văn 

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần 

trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);  

- Đạt trình độ ngoại ngữ do Hiệu trưởng quy định theo đề nghị của hội đồng khoa 

học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);  

- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng 

thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 25 Quy định này; 

- Đã nộp đủ học phí và lệ phí theo Quy định của Trường; 
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- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình 

chỉ học tập; 

- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn 

thạc sĩ. 

c) Thời gian gia hạn học tập và gia hạn luận văn 

- Thời gian gia hạn tối đa 06 tháng/1 lần. Tổng thời gian học và gia hạn luận 

văn được quy định tại Khoản 2, 4 Điều 3 của Quy định này. Việc xem xét gia hạn thực 

hiện luận văn khi học viên có lý do chính đáng và được người hướng dẫn khoa học 

đồng ý.  

- Học viên có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi gia hạn 

theo quy định của Trường. 

- Hồ sơ xét gia hạn bao gồm: 

+ Đơn xin gia hạn của học viên  

+ Bản sao biên lai thu phí gia hạn của phòng Kế hoạch – Tài vụ. 

5. Hội đồng đánh giá luận văn 

a) Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn (Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện, CTEC)  

b) Hồ sơ bảo vệ luận văn 

- Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu); 

- Phiếu nhận xét của người hướng dẫn khoa học (theo mẫu) 

- Bản sao biên lai học phí học kỳ cuối hoặc bản sao biên lai gia hạn gần nhất. 

- Chứng chỉ ngoại ngữ (có chứng thực) trong thời hạn quy định; 

- Bài báo khoa học (nếu có): photo trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo); 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học; 

- Học viên nộp về phòng Đào tạo Sau đại học 01 quyển luận văn bìa mềm màu 

xanh dương. Đóng kèm trong quyển luận văn: Bản sao quyết định giao đề tài và phân 

công người hướng dẫn khoa học, quyết định thay đổi tên đề tài hoặc quyết định thay 

đổi người hướng dẫn khoa học (nếu có); để phòng kiểm tra hình thức trước khi học 

viên nộp 06 quyển luận văn cùng hồ sơ xin bảo vệ; 

- Gửi email toàn văn nội dung luận văn (01 file word và 1 file pdf) đến địa chỉ 

email được thông báo cụ thể theo từng đợt bảo vệ. 
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- Quy cách đặt tên file và tiêu đề email cụ thể như sau: 

LUAN VAN BV – HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (VIẾT HOA KHÔNG DẤU – 

MÃ SỐ HỌC VIÊN 

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Mã số học viên: 123456789 sẽ đặt tên file word (.doc, 

hoặc .docx) và file pdf như sau: 

 Cách đặt tên file: LUAN VAN BV – NGUYEN VAN A – 123456789 

-  Nếu hồ sơ đăng ký bảo vệ không đầy đủ hoặc trình bày không đúng quy định 

thì chuyên viên nhận hồ sơ ghi rõ các vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh để học viên thực 

hiện và nộp phòng Đào tạo Sau đại học. 

- Nếu hồ sơ đăng ký bảo vệ đầy đủ các yêu cầu và trình bày đúng quy định thì 

chuyên viên nhận hồ sơ thông báo để học viên in thêm 05 quyển luận văn và nộp phòng 

Đào tạo Sau đại học. 

c) Bảo vệ luận văn 

- Lịch bảo vệ luận văn được thông báo qua email của học viên và trên website của 

phòng Đào tạo Sau đại học. 

- Học viên trình bày trước Hội đồng không quá 20 phút. 

- Đối với luận văn bảo vệ đạt yêu cầu cần chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của hội 

đồng thì học viên phải chỉnh sửa, bổ sung trong 20 ngày làm việc kể từ ngày bảo vệ luận 

văn. Việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung sau bảo vệ thực hiện theo mẫu quy định của 

Trường. 

- Đối với luận văn bảo vệ không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung 

luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ 

nhất; không tổ chức bảo vệ lần thứ ba. 

- Thủ tục và trình tự tổ chức cho học viên bảo vệ lại luận văn thực hiện như 

lần một. 

6. Tốt nghiệp 

a) Nộp luận văn hoàn chỉnh: 

- Trung tâm học liệu của Trường: 01 quyển luận văn và 01 đĩa CD chứa file luận 

văn hoàn chỉnh sau bảo vệ ở dạng word và pdf. 

- Phòng Đào tạo Sau đại học: 01 đĩa CD chứa file luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ ở 

dạng word và pdf. 
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Lưu ý: Luận văn in 01 mặt, đóng bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ nhũ vàng, 

gồm 2 phần: 

Phần 1: Toàn bộ nội dung luận văn đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của 

Hội đồng đánh giá luận văn. 

Phần 2: Đóng cùng với quyển luận văn: Quyết định giao đề tài và phân công người 

hướng dẫn khoa học (Quyết định điều chỉnh tên đề tài hoặc thay đổi người hướng dẫn khoa 

học nếu có) + Biên bản hợp Hội đồng đánh giá luận văn + 02 bản nhận xét của ủy viên 

phản biện + Bản giải trình chỉnh sủa, bổ sung nội dung luận văn có xác nhận của Chủ tịch 

Hội đồng.  

b) Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ mỗi năm 02 đợt, thời gian dự kiến vào 

khoảng tháng 7 và tháng 12. 


