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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

Số: 104/QT-SĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2019 

 

QUY TRÌNH 

Quản lý, thực hiện luận văn Thạc sĩ 

 

1. Mục đích 

Quy định các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong việc thực hiện luận văn. 

2. Phạm vi áp dụng 

Luận văn thạc sĩ của học viên của Trường ĐH Tài chính-Marketing 

Áp dụng đối với học viên, viên chức thuộc Viện Đào tạo Sau đại học, các đơn vị liên quan 

3. Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ; 

- Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1807/QĐ/ĐHTCM-

SĐH ngày 03/9/2019 của HIệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

4. Quy trình 

4.1. Lưu đồ của quy trình:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp LV và 

các thủ tục 

liên quan  

Viện ĐTSĐH lập danh sách 

phân công giảng viên HD 

Triển khai cho HV đăng ký 

đề tài và GVHD 

Lập danh sách GVHD 

đủ tiêu chuẩn HD và 

hướng nghiên cứu 

HV nộp đăng ký tên đề tài 

và GVHD 

Học viên gặp GVHD 

thống nhất tên đề tài 

Trình Hiệu trưởng phê duyệt 

QĐ và danh sách phân công 

GVHD và tên đề tài 

Nhập dữ liệu vào hệ 

thống UIS 

Gửi QĐ giao đề tài và 

phân công GVHD cho 

học viên và GVHD 

Quản lý quá trình HV 

thực hiện viết LV 

Khoa QLCTĐT rà soát tính phù hợp về 

chuyên ngành của đề tài nghiên cứu 
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4.2. Mô tả chi tiết quy trình: 

 

Bước Trình tự thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 
Trách nhiệm 

1 

Khoa QLCTĐT gợi ý các hướng nghiên cứu 

luận văn thạc sĩ và đề xuất danh sách giảng 

viên dự kiến (cơ hữu và thỉnh giảng) có khả 

năng hướng dẫn, tham gia hội đồng chấm LV 

về Viện ĐTSĐH  trình BGH phê duyệt 

Tháng 3 hàng năm 
Khoa QLCTĐT; 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH 

2 

V.ĐTSĐH gửi danh sách GVHD của Khóa học 

cho HV kèm theo toàn bộ các biểu mẫu, các quy 

định liên quan đến LV và việc thực hiện LV 

thông qua Ban cán sự lớp và thông báo trên 

Website của Viện tại địa chỉ: 

http://daotaosdh.ufm.edu.vn/ (gửi kèm danh 

sách đề tài luận văn các khóa trước để HV tham 

khảo) 

Tháng thứ 2 của 

HK 3 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH, 

Cố vấn học tập, 

Ban cán sự lớp 

3 
HV nộp Đơn đăng ký đề tài và  đề nghị GVHD 

về cho CVHT tổng hợp 

Chậm nhất 1 tháng 

sau khi nhận được 

thông báo 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH,  

Cố vấn học tập 

4 

Căn cứ Danh sách đăng ký tên đề tài và đề nghị 

GVHD của HV, Viện ĐTSĐH lập danh sách 

phân công GVHD 

Tối đa 1 tuần 
Lãnh đạo V.ĐTSĐH, 

Khoa quản lý CTĐT 

5 

- Viện ĐTSĐH tiến hành gửi thông báo Danh 

sách phân công GVHD cho HV để gặp 

GVHD thống nhất lại tên đề tài. 

- HV nộp lại tên đề tài đã thống nhất với 

GVHD cho Viện ĐTSĐH 

Ngay sau khi có 

Danh sách phân 

công GVHD 

 

2 tuần từ ngày 

thông báo 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH,  

Cố vấn học tập; 

HV 

6 

Căn cứ Danh sách tổng hợp cuối cùng về tên đề 

tài HV đã thống nhất với GVHD, Khoa 

QLCTĐT tiến hành rà soát tính phù hợp của tên 

đề tài với chuyên ngành 

Tối đa 1 tuần 

Khoa QLCTĐT;  

Lãnh đạo Viện 

ĐTSĐH 

7 
Trình Hiệu trưởng phê duyệt QĐ giao đề tài và 

phân công GVHD 
Tối đa 1 tuần 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH,  

Cố vấn học tập 

7.1 Nhập dữ liệu vào hệ thống UIS Tối đa 1 tuần Cố vấn học tập 

7.2 
Gửi QĐ giao đề tài và phân công GVHD cho 

học viên và GVHD 

Sau khi QĐ có 

hiệu lực 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH,  

Cố vấn học tập 

8 

- Quản lý quá trình thực hiện viêt luận văn 

 

 

- 6 tháng từ khi 

quyết định có hiệu 

lực 

 

Khoa quản lý CTĐT, 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH, 

GVHD,  

HV,  

Cố vấn học tập, 

 

http://daotaosdh.ufm.edu.vn/
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* Những thay đổi trong quá trình thực hiện viết 

luận văn: 

 

 

- Đổi tên đề tài  

 

 

- Đổi GVHD  

- GVHD từ chối nhận hướng dẫn HV 

 

 

- Gia hạn hời gian làm luận văn 

- Trong vòng 03 

tháng từ khi quyết 

định có hiệu lực 

 

- Trong vòng 01 

tháng từ khi quyết 

định có hiệu lực 

 

- Chậm nhất trước 

thời nộp luận văn 

1 tuần 

9 

- Nộp LV và các thủ tục liên quan 

 

 

 

- Trường hợp gia hạn, HV nộp LV theo từng 

đợt gia hạn 

- Tối đa 6 tháng kể 

từ ngày QĐ có 

hiệu lực 

 

- Theo Thông báo 

gia hạn nộp LV 

của từng Khóa học 

 

Lãnh đạo V.ĐTSĐH,  

Cố vấn học tập, 

HV 

 

Các chữ viết tắt: 

HV: Học viên cao học;       LV: Luận văn thạc sĩ;      GVHD: Giảng viên hướng dẫn      

V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo Sau đại học ;                      CTĐT: Chương trình đào tạo 

QLCTĐT: Quản lý chương trình đào tạo 

 

5. Biểu mẫu kèm theo: 

- Đơn đăng ký đề tài thực hiện luận văn, 

- Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ, 

- Đơn đề nghị thay đổi giảng viên hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp, 

- Báo cáo tiến độ và xin gia hạn thực hiện luận văn 

- Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ   
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Phụ lục 1: Đơn đăng ký đề tài thực hiện luận văn 

 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH–MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN LUẬN VĂN CAO HỌC 

 
❖ HỌ TÊN HỌC VIÊN:……………………………………………………. 

 

         Ngày sinh:……/………/……………; Nơi sinh:………………………… 

 

Điện thoại:…………………………...; Email…………………………… 

 

❖ CHUYÊN NGÀNH:………………………………………………………. 

 

 

❖ KHÓA:……………………………………………………………………. 

 

1. Tên đề tài đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp: 

…………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Giảng viên hướng dẫn được đề nghị: 

2.1. ………………………………………………................................ 

2.2. ……………………………………………………………………. 

 Tp, Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm…… 

Học viên 
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Phụ lục 2: Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ  
 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. HCM, ngày……….tháng………năm…… 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

❖ HỌ TÊN HỌC VIÊN:………………………………………. 

• Ngày sinh: ………………………..Nơi sinh: …………………. 

• Email:……………………………..Điện thoại:………………… 

❖ CHUYÊN NGÀNH:……………………………………………………… 

❖ KHÓA: ………………………LỚP: ………………………………… 

1. Tên đề tài theo Quyết định: 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

2. Tên đề tài đề nghị thay đổi: 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

3. Lý do đề nghị thay đổi: 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

HỌC VIÊN 

 

 

 

 

 

…………………… 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

 

 

 

 

 

……………………… 

 

Ý KIẾN VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

 

………………………… 
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Phụ lục 3: Đơn đề nghị thay đổi giảng viên hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp 

 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  …..  tháng …..  năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI  

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 

 

❖ HỌ TÊN HỌC VIÊN: ………………………………………………………… 

• Ngày sinh: ……………………… Nơi sinh…………………………… 

• Email: ………………………………………ĐT: ……………………… 

❖ CHUYÊN NGÀNH: …………………………………………………………… 

❖ KHÓA: ………………………. LỚP: ………………………………………… 

1. Giảng viên hướng dẫn theo Quyết định: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. Giảng viên hướng dẫn thay đổi đề nghị: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3. Lý do đề nghị thay đổi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

HỌC VIÊN Ý KIẾN GVHD THEO QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

Ý KIẾN VIỆN ĐÀO TẠO SĐH Ý KIẾN GVHD ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ 
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Phụ lục 4: Báo cáo tiến độ và xin gia hạn thực hiện luận văn 

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ  

XIN GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN LUẬN VĂN 

 

Kính gửi:    BAN GIÁM HIỆU 

                   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

Tên tôi là: ………………………………       MSHV: ……………………… 

Học viên lớp: …………………………..        Chuyên ngành: ……………… 

Khoá: …………………………………..        Niên khoá:…………………… 

Số điện thoại/ email:………………………………………………………….. 

 

Căn cứ Thông báo số     /TB-ĐHTCM-SĐH ngày    /   / 2018, tôi xin báo cáo tiến 

độ và những công việc đang làm để thực hiện luận văn của tôi như sau: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Lý do không thể hoàn thành nộp luận văn để bảo vệ đúng hạn:   

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Vì vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu và Viện Đào tạo Sau đại học 

cho phép được gia hạn thời gian thực hiện luận văn thêm …..  tháng(Tối đa 06 tháng).  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Ban giám hiệu và Viện đào tạo Sau 

đại học.  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018 

 

Ý kiến của GV Hướng dẫn 

 

 

 

…………………………..                                              

Học viên cao học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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………………………………. 

 

Ý kiến Viện Đào tạo Sau đại học 

 

 

 

Ý kiến Ban giám hiệu 

- Phụ lục 5: Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ  (xem tại phụ lục XII, XIII Quy 

định Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1807/QĐ/ĐHTCM-

SĐH ngày 03/9/2019 của HIệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing;) 


