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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 10 / ĐHCNTT-ĐTSĐH TP. HCM, ngày  24  tháng  02  năm 2014 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, KHÓA LUẬN CỦA CÁC 

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC 

Để kết thúc chương trình đào tạo cao học, học viên (HV) phải thực hiện nghiên cứu đề tài 

luận văn thạc sĩ với khối lượng 15 tín chỉ, hoặc tham gia một số chuyên đề nghiên cứu theo 

quy định của chương trình đào tạo để thực hiện các tiểu luận và khóa luận tốt nghiệp với 

tổng số 15 tín chỉ. HV phải bảo vệ luận văn thạc sĩ hoặc khóa luận cao học trước hội đồng 

chấm do Hiệu trưởng quyết định thành lập. 

Văn bản này hướng dẫn HV thực hiện báo cáo viết của các chuyên đề nghiên cứu dưới 

dạng tiểu luận và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cao học. Các tiểu luận, khóa luận và luận văn 

là các báo cáo khoa học được soạn thảo theo mẫu quy định trong phần Phụ lục kèm theo. 

1. Quy định chung 

a. Tham gia chuyên đề nghiên cứu HV sẽ được giới thiệu những vấn đề đương đại, với 

những nội dung, phương pháp và công bố khoa học cận đại thuộc lĩnh vực mà chuyên đề 

quan tâm.  

b. Để tham gia các chuyên đề nghiên cứu thuộc chương trình đào tạo cao học, HV cần 

tích lũy các tín chỉ của các nhóm học phần trước đó thuộc chương trình đào tạo. 

c. Số chuyên đề nghiên cứu và số tín chỉ của từng chuyên đề do chương trình của từng 

ngành đào tạo cao học quy định. 

d. Mỗi chuyên đề nghiên cứu được đánh giá thông qua kết quả HV thực hiện một đề tài 

tiểu luận của chuyên đề. 

đ. Trong số những đề tài tiểu luận đã thực hiện, HV phải chọn một đề tài để phát triển 

thành khóa luận; những nội dung, phương pháp trình bày trong khóa luận cần có sự liên hệ, 

minh chứng trong thực tiễn, có thử nghiệm hoặc đề xuất triển khai mang tính khả thi. 

e. HV phải bảo vệ khóa luận trước một hội đồng đánh giá khóa luận do Hiệu trưởng 

quyết định thành lập. 

2. Thời gian thực hiện tiểu luận, khóa luận 

Sau khi kết thúc bài giảng từng chuyên đề nghiên cứu, thời gian làm tiểu luận, đánh giá 

điểm các chuyên đề là không quá 4 tháng, phân bố cụ thể như sau: 

a. Thời gian thực hiện tiểu luận của HV đối với mỗi chuyên đề nghiên cứu là 01 tháng, 

không bao gồm thời gian trùng lặp giữa việc thực hiện các chuyên đề. 

b. Giảng viên từng chuyên đề có thời gian 01 tháng chấm các tiểu luận và thông báo 

điểm chuyên đề. Trong thời gian này, HV tiếp tục kiểm tra, liên hệ, thử nghiệm, và bổ sung 

các nội dung nghiên cứu chuyên đề mà mình dự định chọn để phát triển thành khóa luận. 



 2 

c. Sau khi có kết quả của các chuyên đề, trong vòng 01 tuần lễ HV phải chọn, đăng ký đề 

tài khóa luận và hoàn thành khóa luận trong thời gian 01 tháng. 

3. Đánh giá các chuyên đề 

a. Giảng viên giảng dạy chuyên đề chấm các tiểu luận của HV tham gia chuyên đề mình 

phụ trách theo thang điểm 10 làm tròn đến một số lẻ thập phân – gọi là điểm chuyên đề.  

b. Không quá 01 tháng kể từ khi nhận các tiểu luận của HV, giảng viên phải nộp điểm 

chuyên đề để bộ phận quản lý SĐH tập hợp và thông báo kịp thời trên website.  

5. Tổ chức đánh giá khóa luận 

a. Giảng viên phụ trách chuyên đề có HV đăng ký bảo vệ khóa luận phải đề xuất một 

danh sách gồm ba thành viên có học vị tiến sĩ trở lên tham gia hội đồng đánh giá khóa luận; 

trong đó có: một chủ tịch, một thư ký và một ủy viên. 

b. Bộ phận quản lý cao học lập thủ tục trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định thành lập 

các hội đồng bảo vệ khóa luận.  

c. Hội đồng bảo vệ khóa luận phải tiến hành họp trong thời gian không quá 01 tháng kể 

từ khi có quyết định của Hiệu trưởng; phiên họp hội đồng phải có đủ tất cả các thành viên 

và trình tự tổ chức tương tự như bảo vệ luận văn thạc sĩ.  

d. Điểm bảo vệ khóa luận là điểm trung bình của các thành viên hội đồng được làm tròn 

đến hai số lẻ thập phân. Nếu có chênh hơn 2 điểm giữa những thành viên của hội đồng về 

điểm bảo vệ, chủ tịch hội đồng tổ chức họp riêng hội đồng để thống nhất điểm cuối cùng. 

đ. Bảo vệ khóa luận được gọi là thành công nếu HV có điểm bảo vệ trung bình đạt từ 5 

điểm trở lên.  

e. Nếu bảo vệ khóa luận không thành công, căn cứ biên bản của hội đồng bảo vệ, HV 

phải chỉnh chữa khóa luận hoặc làm lại khóa luận trong một thời gian không quá 1 tháng để 

bảo vệ lại trước hội đồng đã bảo vệ lần đầu. Chi phí của lần bảo vệ lại này do HV tự chi trả. 

Không tổ chức để HV bảo vệ khóa luận quá hai lần. 

g. Trung bình cộng của điểm bảo vệ khóa luận và điểm chuyên đề lần đầu là điểm cuối 

cùng của chuyên đề tương ứng mà HV đã phát triển thành khóa luận. Nếu điểm cuối cùng 

của chuyên đề dưới 5 điểm, HV phải học lại chuyên đề và thực hiện một khóa luận khác với 

lần đầu đã thực hiện.  

h. Nếu phát hiện khóa luận của HV có sao chép mà không trích dẫn nguồn từ tiểu luận, 

khóa luận, luận văn hoặc luận án của tác giả khác, hoặc phát hiện HV có gian lận trong việc 

thực hiện khóa luận, HV phải nhận điểm không “0” đối với khóa luận. 

4. Các tiêu chí đánh giá của hội đồng bảo vệ khóa luận 

a. Giới thiệu và đặt vấn đề: ngắn gọn, rõ ràng; lý do nghiên cứu có tính thuyết phục. 

b. Nội dung của báo cáo: 

- Nêu rõ mục tiêu nghiên cứu (thống nhất, mạch lạc, hợp lý…); 

- Cơ sở lý thuyết (rõ ràng, hợp lý về mặt khoa học…); 
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- Phương pháp nghiên cứu ( tính khoa học, phù hợp…); 

- Tài liệu tham khảo phù hợp với hướng nghiên cứu; 

- Kê hoạch nghiên cứu rõ ràng, hợp lý; 

- Ý tưởng độc đáo, cách tiếp cận mới; 

- Ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng của đề tài; 

- Số liệu, bảng biểu, hình chiếu rõ ràng, thuyết phục. 

c. Trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng liên quan đến khóa luận. 

Nếu HV có các công bố khoa học tại tạp chí, hoặc hội nghị khoa học có chỉ mục ở trong 

hoặc ngoài nước, hội đồng sẽ xem xét quyết định việc cộng thêm không quá một điểm 

thưởng vào điểm bảo vệ khóa luận. 

6. Nộp báo cáo khóa luận 

Căn cứ các nhận xét, đánh giá của hội đồng đánh giá khóa luận, trong vòng 01 tháng HV 

phải chỉnh chữa và bổ sung nội dung báo cáo khóa luận để in và nộp 02 cuốn khóa luận theo 

mẫu để lưu tại Trường. 

Lưu ý: Để bảo vệ tại hội đồng chấm khóa luận, báo cáo về khóa luận chỉ cần đóng bìa 

mềm, in thành 03 bản trình các thành viên hội đồng 15 ngày trước lúc bảo vệ khóa luận;  

Hai báo cáo khóa luận nộp lưu tại Trường phải đóng bìa cứng, chữ nhũ màu vàng, trên 

nền bìa màu xanh dương nhạt (để phân biệt với màu xanh dương sẫm của luận văn thạc sĩ). 

 

Nơi nhận: 

-  Các Khoa, HV cao học; 

-  Lưu: VT, ĐTSĐH. 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÕNG ĐTSĐH-KHCN&QHĐN 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Phi Khứ 
 

 

 


