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THÔNG BÁO 

Về công tác quản lý và giao đề tài Luận văn Thạc sỹ Khóa 2011B 
 
 

1. Về công tác quản lý Sau đại học 

- Đề nghị các thầy (cô) được phân công giảng dạy Cao học thực hiện giảng dạy 

theo đúng thời khóa biểu đã gửi đến các thầy (cô). Nếu các thầy (cô) thay đổi giờ giảng 

đề nghị thực hiện theo đúng Qui trình của Trường (Xin gửi kèm Thông báo và Biểu mẫu 

Phiếu báo thay đổi giờ giảng). 

- Đối với Học viên Cao học khóa 2009 đã đăng ký gian hạn hoặc hoàn thành Luận 

văn Thạc sỹ nhưng vẫn chưa đủ điều kiện bảo vệ (do nợ môn, thiếu chứng chỉ ngoại 

ngữ...) đề nghị các thầy (cô) hướng dẫn nhắc Học viên nộp quyển, báo cáo tóm tắt và 

Báo cáo tiến độ thực hiện Luận văn ThS (mẫu 10) về Văn phòng Viện trước 15/11/2011. 

2. Giao luận văn Thạc sỹ Khóa 2011B 

a. Đối với Thạc sỹ Khoa học 

Học viên nộp Đề cương Luận văn Thạc sỹ trước thứ hai 07/11/2011 (nộp theo lớp).  

b. Đối với Thạc sỹ kỹ thuật 

Việc đăng ký đề tài luận văn thực hiện theo trình tự sau: 

- Các Giảng viên có học vị Tiến sỹ trở lên đăng ký tên đề tài (mẫu 1) nộp cho Bộ 

môn (Trung tâm).  

- Bộ môn (Trung tâm) lập Danh sách đề tài, tên người hướng dẫn và gửi về Viện 

(mẫu 2) theo địa chỉ email phuongnth-fct@mail.hut.edu.vn trước thứ hai 07/11/2011. Đối 

với cán bộ về hưu hoặc cán bộ ngoài trường, đề nghị cung cấp Số tài khoản và mã số 

thuế. Số lượng đề tài của mỗi chuyên ngành không vượt quá 150% số lượng học viên của 

một khóa. Khóa 2011B, ngành Kỹ thuật Hóa học có 46 học viên, ngành Kỹ thuật Vật 

liệu phi kim có 04 học viên.   

- Viện Kỹ thuật Hóa học công bố Danh sách đề tài trên trang Web của Viện 

http://chemeng.hut.edu.vn từ thứ tư 09/11/2011. 

- Học viên lấy thông tin từ trang web Viện, đăng ký đề tài (mẫu 3b) hoặc tự đề xuất 

đề tài (mẫu 3a) và nộp về cho Trợ lý Sau đại học của Viện (C. Phượng) tại Văn phòng 

Viện Kỹ thuật Hóa học C4-214 trước thứ sáu 25/11/2011. Nguyên tắc đăng ký: 



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

+ Nếu có nhiều học viên đăng ký một đề tài, GV đề xuất đề tài đó sẽ quyết định 

chọn học viên thực hiện, các học viên còn lại phải chuyển sang chọn đề tài khác. 

- Viện Kỹ thuật Hóa học 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). 

- Học viên nộp đề cương cao học về Giáo vụ Sau đại học của Viện KT Hóa học 

trước thứ sáu 02/12/2011. 

3. Quy định về số lượng học viên được hướng dẫn/cán bộ 

Số lượng học viên/cán bộ theo quy định của Trường ĐHBKHN. Trường hợp các 

học viên khóa cũ đã hoàn thành luận văn, nhưng chưa được bảo vệ do chưa hoàn thành 

các môn học, hoặc chưa có chứng chỉ tiếng Anh, các giáo viên vẫn tiếp tục được nhận 

hướng dẫn khóa 2011B, với điều kiện nộp quyển, báo cáo tóm tắt và Báo cáo tiến độ 

thực hiện Luận văn ThS về Viện KTHH (chị Phượng) trước ngày 15/11/2011. 

Thông tin và các biểu mẫu liên quan đến Quy trình giao đề tài Cao học khóa 2011B 

được đăng tải trên Website của Viện Kỹ thuật Hóa học http://chemeng.hut.edu.vn 

Kính đề nghị các Bộ môn, Trung tâm triển khai thực hiện thông báo theo đúng thời hạn. 

 
       TM. LÃNH ĐẠO VIỆN 

 PGS. TS Nguyễn Hồng Liên 
               (Đã ký) 

 
 
 


