
 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHÓA 34  
(Đối với Kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV) 

 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

17/12/2016 Khai giảng và đón học viên 
Nhà trường 

Học viên, Khoa 

4 tuần kể từ ngày khai giảng Hạn cuối làm thủ tục nhập học 
Học viên 

Phòng Đào tạo 

Từ 17/12/2016 đến 28/2/2017 
Học viên học học phần chung: Phương pháp nghiên 

cứu khoa học, Triết học theo thời khóa biểu. 

Giảng viên 

Học viên 

Chậm nhất 28/2/2017 Xác định giáo viên hướng dẫn Khoa 

Từ 01/3/2017 đến 31/3/2017 
Học viên làm việc với giáo viên hướng dẫn và hoàn 

thành dự thảo đề cương luận văn 

Giảng viên hướng 

dẫn và học viên 

Từ 01 đến 15/4/2017 Hoàn thành đề cương chuẩn bị thủ tục bảo vệ đề cương 
Khoa 

Học viên 

Từ 17 đến 22/4/2017 Bảo vệ đề cương và ra Quyết định giao đề tài 
Khoa, Học viên 

Phòng Đào tạo 

Từ 23/4/2017 Thực hiện và hoàn thành luận văn thạc sĩ Học viên 

4 tuần trước ngày bảo vệ 

- Kiểm tra hình thức và nội dung luận văn 

Người hướng dẫn, 

Khoa xác nhận (theo 

mẫu) 

- Làm công văn gởi phòng Đào tạo về việc tổ chức bảo 

vệ luận văn thạc sĩ cho học viên, kèm theo công văn 

gồm: danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn, 

thời gian bảo vệ luận văn, đề xuất danh sách Hội đồng 

đánh giá luận văn. 

 

Khoa 

Phòng ĐT 

 

 

03 tuần trước ngày bảo vệ 

- Học viên nộp luận văn, và làm thủ tục chuẩn bị bảo vệ 

luận văn tại phòng Đào tạo: đơn xin bảo vệ, Lý lịch 

khoa học.  

- Kiểm tra điều kiện bảo vệ luận văn của các học viên  

- Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn 

- Hợp đồng đối giảng viên thỉnh giảng. 

Học viên, 

Phòng Đào tạo 

02 tuần trước ngày bảo vệ 
- Gởi cuốn luận văn, phiếu nhận xét, và QĐ thành lập 

HĐ bảo vệ luận văn cho các thành viên HĐ. 
Phòng Đào tạo 

01 tuần trước ngày bảo vệ 

- Chuẩn bị hồ sơ, CSVC cho buổi bảo vệ 

- Người hướng dẫn và người phản biện gửi bản nhận 

xét luận văn của học viên cho phòng Đào tạo 

Khoa 

Phòng Đào tạo 

17/11/2017 

Học viên làm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đề tài 

nếu không kịp bảo vệ luận văn (hạn cuối bảo vệ luận 

văn ngày 17/12/2017) 

Học viên 

17/12/2017 
- Hạn cuối bảo vệ luận văn 

- Kết thúc khóa đào tạo 
 

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2016 

Phòng Đào tạo 


