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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kế hoạch bảo vệ đề cương, đề tài
luận văn sau đại học năm 2019

Kính gửi: Các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn
Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2018-2019, học viên chuyên khoa
cấp II khóa 31, thạc sĩ khóa 26 và bác sĩ nội trú khóa 42 sẽ bảo vệ luận văn tốt
nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019. Học viên
chuyên khoa cấp II khóa 32, thạc sĩ khóa 27, bác sĩ nội trú khóa 43 sẽ bảo vệ đề
cương luận văn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo thực hiện đúng kế
hoạch nêu trên, nhà trường đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn và thầy/cô hướng
dẫn rà soát, đôn đốc học viên khẩn trương, tích cực thực hiện các công việc để
hoàn thành đề tài, đề cương. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị:
1. Sắp xếp lịch bảo vệ đề cương từ ngày 20/05/2019 đến 31/07/2019. Những
học viên không bảo vệ đúng lịch sẽ phải bảo vệ lại cùng khóa sau;
2. Sắp xếp và đăng ký lịch dự kiến bảo vệ luận văn cho các học viên, cụ thể
như sau:
a. Chuyên khoa II: bắt đầu từ 10/09/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
b. Bác sĩ nội trú: bắt đầu từ 10/09/2019 hết ngày 31/10/2019.
c. Thạc sĩ: bắt đầu từ 15/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
3. Kết thúc học và thi các chứng chỉ chuyên ngành cho chuyên khoa cấp II
khóa 31, thạc sĩ khóa 26 và bác sĩ nội trú khóa 42 và gửi điểm về phòng Quản lý
Đào tạo Sau đại học trước ngày 15/07/2019. Các học viên không đầy đủ điểm sẽ
không đủ điều kiện xét thi tốt nghiệp (dự kiến tuần thứ 2 tháng 8 năm 2019) và
phải xếp thi đợt sau.
4. Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn gửi bản đăng ký dự kiến lịch bảo vệ luận
văn (theo mẫu) về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trước ngày 27/5/2019.
Sau thời gian trên, đơn vị nào không đăng ký sẽ thực hiện theo lịch sắp xếp
chung của nhà trường. Lưu ý các Viện/Khoa/Bộ môn sắp xếp lịch bảo vệ cân đối
các ngày trong tuần và các buổi sáng, chiều. Nhà trường sẽ cố gắng tôn trọng tối
đa đề xuất của các Viện/Khoa/Bộ môn trên cơ sở cân đối tổng thể toàn bộ số
lượng luận văn cần bảo vệ để đảm bảo đúng tiến độ của nhà trường./.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu VT, SĐH.
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