
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA VĂN HỌC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 70 / TB-XHNV-VH TP. HCM, ngày  22  tháng 12  năm 2020  

 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký đề tài luận văn cao học khoá 2019 đợt 01 và 02 

các lớp ngành Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Hán Nôm 

 

 

 Để đảm bảo thời gian thực hiện luận văn của học viên đúng theo quy chế đào tạo SĐH, 

Khoa Văn học trân trọng thông báo đến quý Anh/Chị học viên cao học các ngành Văn học 

Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Hán Nôm khoá 2019 đợt 01 và 02 về thời 

gian đăng ký và bảo vệ đề cương luận văn cao học như sau: 

 

1. Thời gian đăng ký tên đề tài kèm đề cương: Hạn chót ngày 04/01/2021. 

2. Thời gian bảo vệ đề cương dự kiến: Dự kiến từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 

theo quyết định của từng Bộ môn và sẽ có thông báo cụ thể sau. 

3. Thời gian chỉnh sửa và nộp lại đề cương đã hoàn chỉnh: Hạn chót ngày 22/01/2021. 

4. Yêu cầu khi nộp đề cương:   

Nội dung đề cương trình bày theo mẫu đăng ký đính kèm.  

Mỗi học viên nộp 04 bản đề cương và 04 phiếu đăng ký (đóng kèm vào đề cương sau 

tờ bìa) và 01 file qua địa chỉ email cho lớp trưởng.  

Các lớp trưởng sẽ thu đề cương và nộp lại file giấy cho trợ lý SĐH chậm nhất trước 

16g30 của ngày nộp đã quy định trong thông báo tại Văn phòng Khoa Văn học (A214) và nộp 

thêm 01 file mềm qua email cho giáo vụ. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện của toàn khoá, đề nghị học viên nộp đúng thời hạn nêu 

trên. Mọi trường hợp trễ hạn hoặc bảo vệ chưa đạt yêu cầu sẽ đăng ký bảo vệ lại với khóa sau 

và đóng lệ phí như quy định hiện hành. 

* Lưu ý: Đề tài luận văn do học viên tự đề xuất hoặc liên hệ với quý Thầy Cô Trưởng 

Bộ môn để được hỗ trợ. Sau khi được Hội đồng xét duyệt thông qua, tên đề tài không được 

phép thay đổi và phải có xác nhận chữ ký về tên đề tài này từ người hướng dẫn. 

Trân trọng./.  

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Diễm  

Email: mydiem1510@gmail.com 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

PGS. TS.  Lê Quang Trường 

 

 

mailto:mydiem1510@gmail.com


  
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA VĂN HỌC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 TP. HCM, ngày…. tháng …  năm 2020  

 
. 

 
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  

(Học viên nộp phiếu này kèm theo đề cương luận văn cho Khoa/Bộ môn đào tạo ) 

 

Họ tên học viên: .................................................................  MSHV:  .................................  

Điện thoại: ......................................................................... Email ......................................  

Ngày tháng năm sinh: ........................................................  Nơi sinh: ...............................  

Chuyên ngành: ...................................................................  Khóa: .....................................  

Đăng ký đề tài luận văn: ....................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Đề nghị người hướng dẫn (nếu đã liên hệ trước): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Ý kiến của người hướng dẫn                          Học viên đăng ký     

                                                                              (Họ tên và chữ ký) 

                                                                       

 
Ghi chú:  

Đề cương cần thể hiện các nội dung: 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Lịch sử nghiên cứu đề tài 

- Kết cấu của luận văn (chương, mục, …) 

- Hướng tiếp cận tư liệu để thực hiện đề tài 

- Danh mục tài liệu tham khảo 



 

- TRƯỜNG ĐH. KHXH&NV        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-            PHÒNG SAU ĐẠI HỌC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-  

- Tp. HCM, ngày . . . . tháng . . . . năm 201.. . 

-  

- ĐỀ NGHỊ 

- THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN 

-   

-  Điều chỉnh tên đề tài 

-  Gia hạn thời gian thực hiện LV 

-  Bảo vệ lại 

- Họ tên học viên: .....................................................................  MSHV:  ..........................  

- Ngày sinh: ..............................................................................  Nơi sinh: .........................  

- Chuyên ngành: .......................................................................  Khóa: ..............................  

- Tên đề tài cũ:  ..................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

- Đề nghị thay đổi: .............................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

- Giải trình lý do: ................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

-        

-   CN Bộ môn đào tạo  Cán Bộ hướng dẫn    Học viên  

-   

-                                                         

-  



- Khoa quản lý chuyên ngành 


