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THÔNG BÁO  
V/v Đăng ký thẩm định đề cương luận văn đợt 1 năm 2015  

Ngành: Khoa học Máy tính. 

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo đến các học viên cao học khóa 8 ngành Khoa học 

Máy tính về kế hoạch đăng ký thẩm định  đề cương luận văn thạc sĩ (phương thức II) 

đợt 1 năm 2015 như sau: 

1. Đăng ký đề cương: Học viên trực tiếp liên hệ tìm các giảng viên hướng dẫn (còn 

chỉ tiêu) để đăng ký làm đề cương nghiên cứu, nộp kèm lý lịch GVHD nếu công tác 

ngoài trường ĐHCNTT. Học viên nào chưa có giảng viên hướng dẫn, đề nghị gửi 

đơn và đề cương theo mẫu, Trường sẽ giới thiệu sau. 

2. Hồ sơ đăng ký thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ: 

- Mẫu đơn đăng ký đề cương. 

- Lý lịch của giảng viên hướng dẫn nếu công tác ngoài Trường ĐHCNTT. 

- Mẫu đề xuất đề tài của GVHD. 

 (Chi tiết cụ thể xem file đính kèm) 

Lưu ý: Đề tài có tính mới, mục tiêu rõ ràng, tài liệu tham khảo mới từ năm 2009 

trở về sau. 

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: trước ngày 29/11/2014  

4. Địa điểm nộp:  

 Thủ Đức: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

 Khu phố 6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. ĐT: (08)37252002, nội bộ: 110 

(liên hệ Cô Diễm Thúy) 

 TPHCM: Số 133-133G Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TPHCM,  

ĐT: (08)66735861 (liên hệ Cô Kim Cương) 

Nơi nhận: 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH&KHCN 

-Như trên; 

-Lưu: VT, ĐTSĐH. 

(Đã ký) 

Nguyễn Phi Khứ 

 


