
 

 
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Số:  32/ KHTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 20  tháng 05  năm 2020 
            

THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020 

                     
Căn cứ quy định đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT 

ngày 01/10/2015 của Trường Đại học Cần Thơ; 
Căn cứ Kế hoạch học tập của khóa học; 
Khoa Khoa học Tự nhiên thông báo Kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn 

Thạc sĩ năm 2020 cho học viên các ngành Toán Giải tích, Lý thuyết xác suất & TKTH, Vật 
lý LT &VLT, Hoá hữu cơ, Hoá lý thuyết & HL, Sinh thái học như sau: 
1. Kế hoạch dự kiến:                            

TT Nội dung 
Thời gian 

Đợt 1 
02/2020 

Đợt 2 
6/2020 

Đợt 3 
8/2020 

Đợt 4 
10/2020 

1.  Học viên đăng ký bảo vệ 
luận văn    

 
20-24/07/2020 

 

 
21-25/09/2020 

 

2.  Học viên nộp 5 quyển 
luận văn cho Trợ lý SĐH   30/07-04/08/2020 01-05/10/2020 

3.  Đơn vị tổ chức Hội đồng 
chấm luận văn thạc sĩ   22-30/08-2020 

 
24-31/10/2020 

 

4.  Hạn cuối học viên nộp 
luận văn sau khi đã bảo vệ   

 
22-30/09/2020 

 

 
24-30/11/2020 

 
2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ: 
 - Giấy đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ; 
 - Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu); 
 - Lí lịch khoa học;  
 - Bảng điểm in trên hệ thống (Không cần xác nhận); 
 - Bản photo Chứng chỉ Triết học có công chứng;  
 - Bản photo Chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra có công chứng; 
 - Bản photo Quyết định giao đề tài 
 - Bản photo Quyết định điều chỉnh tên đề tài (nếu có) 
 - Bản photo công trình khoa học, bài báo (nếu có); 
 - 04 ảnh 3x4cm đúng khổ: ghi họ tên, ngày tháng năm sinh. 
 - 05 quyển luận văn (bìa thường) 
3. Các bước sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ: 
 * Nộp cho Trung tâm học liệu:  

- 01 quyển luận văn hoàn chỉnh (có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng, đóng bìa 
theo quy định (bìa cứng, in chữ nhủ vàng); 

- 01 đĩa CD lưu file luận văn hoàn chỉnh (File PDF); 
 * Nộp về Trợ lý SĐH (Cô Nhung):  

- 02 đĩa CD lưu file luận văn (File PDF);  
- Bản giải trình chỉnh sửa luận văn;- Biên nhận nộp luận văn của TT. Học liệu 

(TTHL cấp sau khi đã nộp LV); 




