
I/ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 

1. Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân (Hình 1) 

 

2. Bước 2: Chọn đến trình đơn đăng ký 

Chọn vào mục: SINH VIÊN/TRÌNH ĐƠN CÁ NHÂN/Học viên SĐH Đăng ký tên đề 

tài L.Văn (hình 2.1, hình 2.2) 

Tên đề tài được trình bày theo phông chữ Times New Roman, kiểu chữ in thường, học 

viên phải kiểm tra kỹ chính tả, các chữ viết tắt (chỉ dùng cho những từ phổ thông), để làm cơ sở 

cho việc ra quyết định. 

Hình 2.1 



 

Hình 2.2 

  

3. Bước 3: Nhập đầy đủ, chính xác nội dung vào các cửa sổ thông tin, kết thúc quá trình đăng 

ký (hìn h 3.1 và hình 3.2). 

Hình 3.1 



 

Hình 3.2 

 

 



II/ TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Học viên thực hiện việc điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài đã đăng ký trên hệ thống 

bằng cách: 

- Học viên vào tài khoản cá nhân để cập nhật lại tên đề tài; 

- Chọn lại mục Giáo viên hướng dẫn (bắt buộc); 

- Lưu vào hệ thống, kết thúc việc điều chỉnh tên đề tài. 

III/ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

a) Về trình độ ngoại ngữ: Học viên phải có một trong các loại văn bằng, chứng 

chỉ sau trước khi nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn: 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên (Phụ lục II), được cấp bởi một cơ sở được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước 

ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;  

b) 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);  

c) Có Giấy đề nghị 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  

d) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật 

đình chỉ học tập; 

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

văn. 

e) Nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn theo đúng thời gian quy định, hồ sơ bảo vệ 

luận văn gồm:  

- Giấy đề nghị bảo vệ luận văn tốt nghiệp (có xác nhận của Giáo viên hướng 

dẫn); 

- Chứng chỉ (bản chính và bản photo công chứng) về ngoại ngữ theo quy định; 

- 05 bộ luận văn (mỗi bộ gồm 1 cuốn toàn văn và 1 cuốn tóm tắt); 

- Lý lịch khoa học của học viên (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan 

nơi học viên đang công tác hoặc địa phương; 

- Bản sao các bài báo có liên quan đến nội dung luận văn mà học viên đã công bố 

trên tạp chí khoa học (Gồm bài báo, trang bìa và mục lục của tạp chí, nếu có); 

  



Phụ lục  

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  

 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO 
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