TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƢỜNG & TNTN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 376 / KMT&TNTN

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc Kế hoạch tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ năm 2016
Nhằm điều chỉnh kế hoạch tổ chức luận văn thạc sĩ phù hợp với Quy định đào tạo
trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT ngày 01 tháng 10 năm
2015 của trƣờng Đại học Cần Thơ, Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên Thiên nhiên thông báo
kế hoạch tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tập trung cho học viên trong năm 2016
nhƣ sau:
1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
(Kế hoạch chi tiết đính kèm)
- Đợt 1: tháng 02/2016
- Đợt 2: tháng 06/2016
- Đợt 3: tháng 10/2016
2. Điều kiện đăng ký báo cáo luận văn thạc sĩ
- Học viên hoàn thành CTĐT, có điểm trung bình chung tích lũy các học phần trong
CTĐT đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);
- Điều kiện ngoại ngữ: đáp ứng một trong các yêu cầu dƣới đây:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc đào tạo toàn thời gian ở nƣớc
ngoài, đƣợc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chƣơng trình tiên tiến hoặc CTĐT bằng ngoại ngữ đƣợc
BGD-ĐT cho phép, chƣơng trình liên kết đƣợc nƣớc ngoài cấp bằng hay cùng cấp bằng với
một cơ sở đào tạo của Việt Nam;
+ Bằng kỹ sƣ chất luợng cao (PFIEV) đƣợc ủy ban bằng cấp kỹ sƣ (CTI, Pháp) công
nhận, có đối tác nƣớc ngoài cùng cấp bằng;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nƣớc ngoài;
+ Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tƣơng đƣơng trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng
chỉ đến ngày nộp miễn ngoại ngữ cho đơn vị đào tạo. Chứng chỉ đƣợc cấp bởi một cơ sở
đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
- Có phiếu đề nghị đƣợc bảo vệ và cam đoan về kết quả nghiên cứu trung thực đồng
thời phải có ý kiến xác nhận của ngƣời hƣớng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy
định;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ
học tập;
- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

3. Hồ sơ đăng ký báo cáo luận văn thạc sĩ
- Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ (Phụ lục 1);
- Lý lịch khoa học (Phụ lục 2);
- 02 Bản sao Chứng chỉ Triết học sau đại học;
- 02 Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ;
- 01quyển luận văn thạc sĩ định dạng theo quy định của trƣờng Đại học Cần Thơ (in
hai mặt).
Thông báo này thay thế cho thông báo số 320/KMT&TNTN, ngày 09 tháng 11 năm
2015 của Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ.
Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên thiên nhiên đề nghị học viên thực hiện đúng theo
thông báo này.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:

TRƢỞNG KHOA

- KSĐH, CBHD, HV;
- Lƣu: VT, website.
Đã ký

Nguyễn Xuân Hoàng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƢỜNG & TNTN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2016
(Kèm theo công văn số
Nội dung

/KMT&TNTN, ngày

tháng

năm 2015)

Đợt 1 (tháng 02/2016)

Đợt 2 (tháng 06/2016)

Đợt 3 (tháng 10/2016)

Học viên nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn tại Văn
phòng Khoa (trợ lý sau đại học)

18/01/2016 – 22/01/2016

16/05/2016 – 20/05/2016

19/09/2016 – 23/09/2016

Học viên nộp 5 quyển luận văn, giấy xác nhận đồng ý cho
nộp bài của CBHD (Phục lục 3) tại Văn phòng Bộ môn

25/01/2016 – 29/01/2016

30/05/2016 – 03/06/2016

03/10/2016 – 07/10/2016

Dự kiến tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

22/02/2016 – 28/02/2016

21/06/2016 – 28/06/2016

20/10/2016 – 29/10/2016

Học viên nộp luận văn thạc sĩ đã chỉnh sửa tại Văn phòng
khoa (trợ lý sau đại học)

28/03/2016 – 01/04/2016

01/08/2016 – 05/08/2016

28/11/2016 – 02/12/2016

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hồ sơ đăng ký báo cáo luận văn thạc sĩ gồm có:
- Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ (Phụ lục 1);
- Lý lịch khoa học (Phụ lục 2);
- Giấy xác nhận đồng ý cho nộp bài của giáo viên hƣớng dẫn (Phụ lục 3 – Mẫu 1);
- 02 Bản copy Chứng chỉ Triết học Sau đại học;
- 02 Bản copy Chứng chỉ Ngoại ngữ;
- 01 quyển luận văn đóng bìa mềm, màu xanh (in hai mặt, giấy A4);

* Lƣu ý:
- Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ và Lý lịch khoa học đƣợc
đánh máy trên file Microsoft Word (xóa các dấu chấm khi điền
thông tin).

PHỤ LỤC 1: GIẤY ĐĂNG KÝ BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƢỜNG & TNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;
- Khoa Sau đại học;
- Khoa Môi trƣờng & TNTN

Họ tên học viên: ………………………………………… MSHV: .............................
Ngày sinh: …………………………………... Nơi sinh: .............................................
Ngành học: ......................................................................... Khóa: ...............................
Tên đề tài: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Giáo viên hƣớng dẫn: ....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Trong quá trình học tập, tôi đã hoàn thành các môn học trong chƣơng trình đào tạo
cao học và luận văn thạc sĩ theo quy định.
Tôi cam đoan kết quả nghiên cứu là trung thực và đƣợc giáo viên hƣớng dẫn đồng
ý cho bảo vệ.

Nay tôi xin đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ vào đợt …, tháng … / 2016.
Trân trọng kính chào./.
Ý KIẾN CỦA CBHD

HỌC VIÊN

PHỤ LỤC 2: LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học)
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC
Họ và tên: …………………………………….. Giới tính: ............................................
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nơi sinh: ............................................
Quê quán: ……………………………………... Dân tộc: .............................................
Chức vụ, đơn vị công tác trƣớc khi đi học tập, nghiên cứu: ...........................................
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: ...................................................................................
Điện thoại cơ quan: …………………… Điện thoại nhà riêng: …………....................
Fax: ………………………………… E-mail: …………………………………………
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung học chuyên nghiệp
Hệ đào tạo: ……………………… Thời gian đào tạo từ ……………… đến ……….
Nơi học (trƣờng, thành phố): ..........................................................................................
Ngành học: ......................................................................................................................
2. Đại học
Hệ đào tạo: ……………………… Thời gian đào tạo từ ……………… đến ……….
Nơi học (trƣờng, thành phố): ..........................................................................................
Ngành học: ......................................................................................................................
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: ...................................................................
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: ..................................................
Ngƣời hƣớng dẫn: ...........................................................................................................
3. Thạc sĩ
Hệ đào tạo: ……………………… Thời gian đào tạo từ ……………… đến ………..
Nơi học (trƣờng, thành phố): ..........................................................................................
Ngành học: ......................................................................................................................
Tên luận văn: ...................................................................................................................
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: ..................................................
Ngƣời hƣớng dẫn: ...........................................................................................................
5. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ)
..........................................................................................................................................
6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật đƣợc chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp
..........................................................................................................................................
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI
HỌC
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC …………, ngày … tháng…năm ……
(Ký tên, đóng dấu)
Ngƣời khai ký tên

PHỤ LỤC 3: GIẤY XÁC NHẬN NỘP BÀI
MẪU 1
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
GIẤY XÁC NHẬN
(Dành cho học viên chuẩn bị thông qua Hội đồng)
Học viên: .........................................................................................................................
Tên đề tài: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cán bộ hƣớng dẫn: ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Luận văn đã hoàn chỉnh. Đồng ý cho nộp bài.
Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm ……….
Cán bộ hƣớng dẫn

MẪU 2
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
GIẤY XÁC NHẬN
(Dành cho học viên đã thông qua Hội đồng)
Học viên: .........................................................................................................................
Tên đề tài: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cán bộ hƣớng dẫn: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
Luận văn đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng. Đồng ý cho nộp bài.
Cần Thơ, ngày ……. tháng ……. năm …….
Thƣ ký Hội đồng/Cán bộ phản biện

