
HỒ SƠ XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN, XÉT TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG 

 

1. Để làm thủ tục xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ, học viên và cán bộ hướng dẫn cần 

hoàn tất các giấy tờ sau: 

STT Giấy tờ Ghi chú 

1 Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên   

2 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng hợp lệ)  

3 Lý lịch khoa học của học viên  

4 
01 bản Luận văn (có chữ ký của cán bộ hướng dẫn ở trang bìa phụ 
đồng ý cho bảo vệ) 

 

5 01 quyển Tóm tắt luận văn   

6 Phiếu thanh toán tốt nghiệp  

7 Thông tin về luận văn Thạc sĩ (bản cứng + bản mềm)  

8 Bản sao hợp lệ chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh  

9 Nhận xét của cán bộ hướng dẫn về quá trình học tập của học viên  

2. Sau khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ, để làm thủ tục tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ, 
học viên cần hoàn tất các giấy tờ nộp cho Văn phòng Khoa như sau: 

STT Giấy tờ Chi chú 

1 
Giấy biên nhận đã nộp luận văn, tóm tắt luận văn và đĩa CD chứa file toàn bộ 
nội dung Luận văn, tóm tắt luận văn, giới thiệu luận văn bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh cho Trung tâm thông tin - Thư viện, ĐHQG HN 

 

2 
01 quyển luận văn và 01 đĩa CD chứa file toàn bộ nội dung Luận văn, tóm tắt 
luận văn, giới thiệu luận văn bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

 

3 02 ảnh 3 x 4 cm  

4 
01 Biên bản xác nhận đã sửa chữa các thiếu sót luận văn (nếu được Hội đồng 
chấm luận văn yêu cầu) 

 

 


