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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2017.
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 8 (Khóa 2013)
và Khóa 9 (Khóa 2014), Khóa 10 (Khóa 2015) ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ
Thông tin về kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ vào tháng 8 năm 2017 như sau:
1. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:
-

Đơn đăng ký bảo vệ luận văn (mẫu 1).

-

Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2).

-

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3).

-

Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có).

-

Trang thông tin về luận văn thạc sĩ (mẫu 4).

-

05 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh - không đóng gáy xoắn; đính
kèm đề cương luận văn đã được phê duyệt thực hiện.

-

Chứng chỉ tiếng Anh quy định đối với Khóa 9, Khóa 10 (Điều kiện cho phép
bảo vệ) tối thiểu từ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam hoặc tương đương: IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEIC: 450,
VNU-EPT: 201.

-

Đơn xin giải trình luận văn trễ hạn (nếu có).
(Chi tiết cụ thể xem file đính kèm).

Lưu ý:
-

Khóa 9, Khóa 10 về yêu cầu đối với luận văn thực hiện đúng quy định tại
thông báo số 23/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 31 tháng 03 năm 2016.

-

Khi tốt nghiệp học viên phải đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo quy định của
ĐHQG-HCM.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: ngày 25/07/2017 (thứ ba).
3. Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN(A.106) Trường Đại học Công nghệ Thông
tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM.
4. Dự kiến thời gian bảo vệ: tháng 08/2017.
5. Dự kiến kế hoạch tổ chức bảo vệ: đợt 4 (tháng 11)/2017.
Nơi nhận:
-Như thông báo;
-Lưu: VT, ĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH&KHCN
(đã ký)

Lê Đình Duy

