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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài luận văn cao học khoá 2015 đợt 02 các ngành: Văn học Việt Nam,
Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Hán Nôm và Ngôn ngữ học
Để đảm bảo thời gian thực hiện luận văn của học viên đúng theo quy chế đào tạo SĐH,
Khoa Văn học và Ngôn ngữ 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 và Ngôn ngữ học
khoá 2015 đợt 02 về thời gian đăng ký và bảo vệ đề cương luận văn cao học khoá 2015 -2
như sau:
1. Thời gian đăng ký: Hạn chót là ngày 25/11/2016.
2. Thời gian bảo vệ dự kiến: Tuần đầu tháng 12 năm 2016.
3. Thời gian chỉnh sửa và nộp lại: 02 tuần tính từ ngày bảo vệ.
4. Yêu cầu khi nộp đề cương:
Nội dung đề cương trình bày theo mẫu đăng ký đính kèm hoặc tải từ website:
khoavanhoc-ngonngu.edu.vn.
Mỗi học viên nộp 04 bản đề cương, 04 phiếu đăng ký và 01 file (qua địa chỉ email của
lớp trưởng).
Các lớp trưởng sẽ thu đề cương và nộp lại cho Trợ lý SĐH chậm nhất là ngày
25/11/2016 tại Văn phòng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (A 214).
Để đảm bảo tiến độ thực hiện của toàn khoá, đề nghị các học viên nộp đúng thời hạn
nêu trên.
* Lưu ý: Đề tài luận văn có thể do học viên tự đề xuất hoặc có thể chọn trong số đề tài
mà các Bộ môn đưa ra vào tuần đầu tháng 11. Sau khi được Hội đồng xét duyệt thông qua, đề
tài không được phép thay đổi.
Trân trọng./.
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