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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOÁ 2009 

 
 

Thực hiện Công văn số 1715/CV-ĐHBK-SĐH của Viện Đào tạo Sau Đại học 

về quy trình giao đề tài Luận văn Thạc sỹ Khoá 2009, trình tự thực hiện giao đề tài 

luận văn thạc sỹ của Khoa Công nghệ Hóa học như sau: 

1. Khoa đăng tải “Danh sách đề tài Luận văn thạc sỹ khóa 2009” trên 

Website của Khoa CN Hóa học http://chemeng.hut.edu.vn 

2. Học viên đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ (theo Mẫu 3b đăng tải trên 

Website của Khoa CN Hóa học).  

- Mỗi học viên chỉ được đăng ký 01 đề tài. 

- Nếu có nhiều học viên cùng đăng ký một đề tài, GV đề xuất đề tài sẽ quyết 

định chọn HV thực hiện, các HV còn lại chuyển sang chọn đề tài khác. 

- HV có thể viết đơn (mẫu 3) đề xuất đề tài để Khoa xem xét và phân công 

NHD. 

3. Học viên nộp “Đơn đăng ký đề tài Luận văn thạc sỹ” cho lớp Trưởng. Lớp 

Trưởng nộp “Đơn đăng ký đề tài Luận văn thạc sỹ” của từng học viên về Giáo vụ 

Sau đại học của Khoa trước ngày 17/11/2009. 

4. Sau khi nhận “Đơn đăng ký đề tài Luận văn thạc sỹ”, Khoa CNHH lập 

danh sách xác nhận học viên đã nhận đề tài (mẫu 4) và thông báo cho GVHD và học 

viên tiến hành xây dựng đề cương cao học (mẫu 5). 

5. Học viên nộp đề cương cao học cho lớp Trưởng. Lớp trưởng nộp đề cương 

cao học về Giáo vụ Sau đại học của Khoa trước ngày 27/11/2009. 
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