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THÔNG BÁO  

 VỀ VIỆC GIA HẠN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ  

 

 Thời gian chính thức thực hiện Luận văn thạc sĩ (LVThS) được tính từ ngày Hiệu 

trưởng ký quyết định giao đề tài và phân công Cán bộ hướng dẫn (CBHD) trong vòng 06 

tháng. Sau thời hạn cho phép nếu học viên không hoàn thành luận văn thạc sĩ theo thời hạn quy 

định trong quyết định giao đề tài phải làm đơn xin gia hạn bảo vệ. 

1. Điều kiện xin gia hạn bảo vệ luận văn: 

Việc xem xét gia hạn chỉ thực hiện khi học viên có lý do chính đáng. Hồ sơ xét gia hạn 

bao gồm: 

 Đơn xin gia hạn của học viên (mẫu) có ý kiến đề nghị của người hướng dẫn, 

được Phòng ĐTSĐH&KHCN thông qua. 

 Đính kèm các minh chứng về nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề 

tài luận văn. 

 Hoàn tất học phí theo quy định. 

2. Thời gian gia hạn tối đa là hai lần, mỗi lần 06 tháng, tổng thời gian gia hạn tối đa là 12 

tháng và không vượt quá thời gian gia hạn đào tạo quy định là gấp 02 thời gian đào tạo 

chính thức đối với khóa học (bao gồm cà thời gian gia hạn trước đó nếu có). 

3. Học viên có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi gia hạn theo quy 

định của Trường. 

4. Trường hợp không thực hiện đề tài luận văn đã được giao, học viên phải: 

 Nộp đơn đăng ký nhận đề tài ở đợt giao đề tài tiếp theo. 

 Đóng học phí thực hiện đăng ký xét duyệt đề tài lần 2 theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- HVCH, 

- ĐVCM; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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TRƯỞNG PHÒNG ĐTSĐH&KHCN 

(đã ký) 

 

 
Lê Đình Duy 

 


