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BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ 
 

Họ và tên cán bộ phản biện:  

Học hàm, học vị:   

Chuyên ngành:   

Cơ quan công tác:  

 

Họ và tên học viên cao học:  

Tên đề tài luận văn:  

 

Chuyên ngành:  Mã số:  
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                      Hà Nội, ngày      tháng      năm  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC             CÁN BỘ PHẢN BIỆN      

 

 



 

Gợi ý viết Nhận xét phản biện Luận văn Thạc sỹ 

Nhận xét phản biện luận văn thạc sỹ cần thể hiện một số nội dung sau: 

 Tính cấp thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn 

 Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu so với các công trình khoa học, luận 

văn đã công bố ở trong và ngoài nước; tính trung thực, rõ ràng và đầy đủ trong 

trích dẫn tài liệu tham khảo 

 Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung nghiên cứu cũng như với chuyên ngành 

và mã số đào tạo 

 Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu đã sử dụng để hoàn 

thành luận văn 

 Kết quả nghiên cứu mới của tác giả, đóng góp mới cho sự phát triển chuyên 

ngành, đóng góp mới phục vụ sản xuất, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và 

đời sống. Giá trị và độ tin cậy của những kết quả nghiên cứu 

 Nhận xét về nội dung, bố cục và hình thức của luận văn 

 Các ý kiến nhận xét khác (về khả năng viết báo, phát triển sản phẩm, hoặc định 

hướng nghiên cứu tiếp theo,…) 

 Kết luận chung (khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận văn 

Thạc sĩ; bản tóm tắt luận văn phản ánh trung thực nội dung cơ bản của luận 

văn; luận văn có thể đưa ra bảo vệ để nhận học vị Thạc sĩ được hay không?) 
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