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Quy trình bảo vệ Luận văn thạc sí và Luận án tiến sĩ cấp cơ sở ở Khoa Ngôn ngữ học
1.
Hoàn thành hồ sơ và thủ tục bảo vệ theo qui định (x. ở trang web của Khoa).
2.
Nộp 5 quyển luận văn đóng bìa cứng (đối với HVCH) và 7 quyển luận án bìa mềm (đối với
NCS). Ít nhất 1 quyển luận văn/luận án có chữ kí xác nhận của người hướng dẫn.
Trường hợp có lí do chính đáng và nếu người hướng dẫn cho phép, có thể nộp 2 quyển luận văn
/luận án để làm thủ tục bảo vệ và nộp các quyển còn lại ngay sau khi có quyết định bảo vệ.
3.
Liên hệ với Trợ lí Đào tạo SĐH để nhận quyết định bảo vệ và kế hoạch tổ chức bảo vệ luận
văn/luận án.
4.
Gửi quyết định, giấy mời và 1 quyển luận văn/luận án (nhận từ Trợ lí Đào tạo SĐH) cho người
hướng dẫn.
5.
Bảo vệ luận văn/luận án trước Hội đồng.
6.
Sau khi bảo vệ, sửa chữa luận văn/luận án theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có) và xin chữ kí
xác nhận của người hướng dẫn hoặc chủ tịch Hội đồng.
7.
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HVCH nộp 1 quyển luận văn đã sửa chữa kèm đĩa CD cho Trung tâm Thông tin thư viện của
ĐHQG (lấy giấy biên nhận), nộp 1 quyển luận văn đã sửa chữa, giấy biên nhận của Trung tâm
TTTV và 2 ảnh 3x4 (có ghi tên và ngày sinh ở mặt sau) cho Trợ lí Đào tạo SĐH. NCS nộp 1
quyển luận án đã sửa chữa và đóng bìa cứng cho Khoa.
8.
HVCH chờ quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sỹ. NCS liên hệ với Phòng Quản
lí Đào tạo SĐH để làm thủ tục bảo vệ cấp nhà nước. Các HVCH/NCS có luận văn/luận án
không được thông qua phải bảo vệ lại sau khi đã chỉnh sửa luận văn/luận án theo yêu cầu của
Hội đồng.

Khoa Ngôn ngữ học
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