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    Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội quy 
định việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên khóa 2009, 2010. 
1. Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ gồm 

1.1. 07 cuốn  luận văn và 07 tóm tắt luận văn (theo mẫu 1) có chữ ký của người hướng dẫn; 
1.2. Lý lịch khoa học (theo mẫu 2); 
1.3. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu 3); 
1.4. 02 ảnh (3 x 4); 
1.5. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (bản sao, đã được viện ĐTSĐH xác nhận); 
1.6. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng); 
1.7. Giấy biên nhận của thư viện Tạ Quang Bửu đã nhận luận văn và bản tóm tắt. 
1.8.  Báo cáo khoa học theo quy định (nếu có);  
1.9. Danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm 5 người trong đó có ít nhất 2 

thành viên là người ngoài trường, 02 phản biện trong đó có ít nhất 01 phản biện là 
người ngoài trường do Khoa,Viện quản chuyên ngành đề nghị (theo mẫu 5); Giáo viên 
hướng dẫn không trong danh sách hội đồng; 

1.10.  Biên bản Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ  (Bản kê mẫu); 
1.11. Nhận xét của các phản biện (theo mẫu 4); 
1.12. Biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm (Bản kê mẫu); 
1.13. Quyết định Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; 
1.14. Bản trích sao điểm học tập toàn khóa của học viên. 

2. Tổ chức thực hiện 
2.1. Học viên nhận túi hồ sơ bảo vệ tại viện Đào tạo sau đại học, mẫu văn bản  và hướng dẫn 

lấy trên website: sdh.hut.edu.vn . Học viên  hoàn thành  các mục 1.1-1.7. 
2.2. Học viên nộp  túi hồ sơ bảo vệ (đủ các mục 1.1-1.7)  về khoa, viện quản chuyên ngành. 

Khoa, viện kiểm tra các văn bản trong các mục 1.1-1.7, đặc biệt là mục 1.1 xem luận văn 
có đủ điều kiện (về hình thức, nội dung, chữ ký của GVHD) theo quy định hay không, 
nếu đủ điều kiện Khoa, viện lập danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm 5 
người (mục 1.9). Trong 7 quyển luận văn: Lưu khoa viện 1, HV nộp thư viện 1, Hội đồng 
5. 

2.3. Học viên (hoặc trợ lý SĐH khoa, viện) nộp túi hồ sơ (đã có đủ các văn bản mục 
1.1-1.8,) về viện ĐTSĐH (trong mục 1.1 chỉ cần  01 quyển LV+ tóm tắt LV để 
kiểm tra và trả lại ngay HV). Viện ĐTSĐH không nhận túi hồ sơ nếu thiếu 1 trong 
các mục trên hoặc có mục chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. 

2.4. Viện ĐTSĐH kiểm tra lại túi hồ sơ (và trả lại học viên quyển luận văn + tóm tắt 
ngay sau khi kiểm tra). Nếu đủ các điều kiện theo quy định thì 
+ Lập Quyết định Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trình Hiệu trưởng ký.  



+ Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ  của Hiệu trưởng 
thì Viện ĐTSĐH gửi giấy mời 2 phản biện. (Học viên có  thể nhận Giấy mời từ 
viện ĐTSĐH và chuyển tới  người phản biện: Giấy mời, 01 Quyển luận văn, phong 
bì thư trả lời). 

2.5. Người phản biện viết nhận xét (theo mẫu), cho vào phong bì trả lời (kèm theo), 
dán kín, ký niêm phong và gửi Lãnh đạo viện ĐTSĐH.(Có thể qua học viên 
chuyển tới Lãnh đạo viện ĐTSĐH). 

2.6. Sau khi nhận được nhận xét của 2 phản biện, trong đó có từ 1 người trở lên đồng ý 
cho bảo vệ, thì viện ĐTSĐH thông báo với chủ tịch Hội đồng để thống nhất ngày 
bảo vệ. 

2.7. Viện Đào tạo sau đại học  hoàn thành túi hồ sơ  đủ các mục 1.2-1.14 
2.8.  Thư ký Hội đồng nhận hồ sơ bảo vệ (đủ các mục 1.2-1.14)  tại viện ĐTSĐH trước 

ngày bảo vệ, sau khi buổi bảo vệ kết thúc, thư ký HĐ nộp hồ sơ về viện ĐTSĐH 
ngay trong ngày bảo vệ. 

2.9.  Chủ tịch HĐ tổ chức và điều hành buổi bảo vệ. 
3. Áp dụng cho các khóa 
        Từ khóa 2009, học viên phải đủ 12 tháng đào tạo kể từ ngày nhập học mới được 
bảo vệ, không được bảo vệ sớm  khi chưa đủ 12 tháng..  
        Nhà trường tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên theo 2 đợt chính 

   Đợt 1: Hoàn thành thủ tục  (mục 1.1-1.7)  trong tháng 9, bảo vệ trong tháng 
10. 

             Đợt 2 : Hoàn thành thủ tục  (mục 1.1-1.7)  trong tháng 3, bảo vệ trong tháng 4. 
Ngoài 2 đợt trên, những đơn vị (học viên) có kế hoạch bảo vệ luận văn tốt 

nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản (đơn, có ý kiến của người hướng dẫn, Lãnh đạo 
khoa, viện quản chuyên ngành) đề nghị viện ĐTSĐH  phối hợp tổ chức. Tháng 4 và 
tháng 10 tổ chức bảo vệ luận văn, không nhận hồ sơ làm thủ tục bảo vệ.     
4. Lưu ý về việc nộp quyển LV cho Thư viện 

Học viên nộp cho thư viện Tạ Quang Bửu: 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung luận 
văn, tóm tắt luận văn (vỏ đĩa là loại vỏ cứng bằng Mica kích thước dầy 0.5 cm, dài 14 
cm, rộng 12 cm, nhãn đĩa giống trang phụ bìa luận văn);  01 quyển luận văn (có chữ ký 
của GVHD, có xác nhận của viện khoa, viện quản chuyên ngành), 01 tóm tắt luận văn 
(như mục 1.1) và lấy biên nhận (mục 1.7) của thư viện nộp cho viện ĐT Sau đại học. 

Đối với luận văn phải bổ sung, sữa chữa theo đề nghị của Hội đồng sau khi bảo vệ, chậm 
nhất 15 ngày  học viên  phải hoàn thành việc sửa chữa và nộp lưu chiểu luận văn 01 quyển LV, 
01 Tóm tắt luận văn (có chữ ký của GVHD, Chủ tịch Hội đồng, xác nhận của viện ĐTSĐH)+ 
01đĩa CD ghi nội dung LV tại Thư viện Tạ Quang Bửu và lấy biên nhận của Thư viện để nộp 
cho Viện Đào tạo Sau đại học. 

Đối với luận văn mà kết quả nghiên cứu liên quan đến các đề tài khoa học các cấp chưa 
được nghiệm thu, thì người hướng dẫn có thể đề nghị bằng văn bản để Thư viện đưa tóm tắt luận 
văn lên mạng vào thời điểm thích hợp. 
Nơi nhận: 
- Các khoa,viện  có đào tạo SĐH 
- Thông báo rộng rãi 
- Lưu: Viện ĐTSĐH 
*Thông báo và biểu mẫu có trên web của 
viện ĐTSĐH và gửi file tới các khoa, viện. 
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