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TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO

Về việc gia hạn h i gian l m luận văn của HVCH khóa 2014- đợ 02
Kính gửi: Quý Anh (Chị) học viên cao học Khoa Văn học v Ngôn ngữ.
Căn cứ vào quy chế đào tạo, quy định về việc thực hiện đề tài luận văn, nay
Khoa Văn học và Ngôn ngữ trân trọng thông báo đến quý Anh (Chị) học viên cao
học ngành Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học và Hán Nôm về
việc gia hạn luận văn của khoá 2014 - đợt 02 như sau:
1. Theo quy định, quý Anh (Chị) học viên khoá 2014 - đợt 2 nhận quyết định
trúng tuyển vào ngày 12/11/2014 phải nhanh chóng hoàn thành luận văn và thời
gian nộp hồ bảo vệ luận văn chậm nhất là ngày 12/11/2016. Những học viên còn
lại chưa thể hoàn thành vào thời gian trên đều phải nộp đơn đề nghị gia hạn.
2. Thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng kể từ ngày hết hạn 2 năm.
3. Đơn đề nghị gia hạn làm thành 03 bản (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của
người hướng dẫn và gửi đến Khoa và Phòng Sau đại học chậm nhất là ngày
12/11/2016.
(Xin xem thêm Số tay cẩm nang hướng dẫn sau đại học trên trang web của
Phòng Sau đại học để biết thêm chi tiết).
Để đảm bảo thực hiện theo quy chế, đề nghị quý Anh (Chị) học viên nộp đơn
gia hạn đúng thời gian quy định trên./.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Cô Nguyễn Thị Mỹ Diễm

TRƢỞNG KHOA
(đã ký)
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN TH I GIAN BẢO VỆ LUẬN VĂN
Kính gửi:
- Phòng Sau Đại học - Trƣ ng Đại học KHXH&NV;
- Khoa Văn học và Ngôn ngữ.
Tôi tên:
Là học viên cao học chuyên ngành:
Khóa:
Mã số:
Điện thoại liên lạc:
Email:
Theo Quyết định số …… ngày ……tháng….. năm……., tôi được nhận quyết
định giao đề tài luận văn Thạc sĩ với nội dung: “……………………………..” do
………………………….hướng dẫn.
Đến nay, tôi đã hoàn thành được ……………. của luận văn. Tuy nhiên, do gặp
khó khăn trong việc thu thập tài liệu liên quan đến đề tài, ……………..…… nên
tôi chưa thể hoàn thành được luận văn đúng với thời hạn quy định.
Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong quý cấp xem xét và đồng ý cho tôi gia hạn
thêm 6 tháng để tôi có thêm thời gian hoàn tất luận văn.
Tôi xin hứa sẽ hoàn thành luận văn trong thời hạn trên.
Kính đề nghị quý cấp xem xét và chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn./.
Ý kiến của ngƣ i hƣớng dẫn

Ngƣ i l m đơn ký ên

