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Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN
Để thực hiện chủ trương công bố rộng rãi các thông tin cơ bản về kết quả
đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên các phương tiện
thông tin đại chúng, ĐHQGHN đã có công văn số 455/SĐH, ngày 16/01/2008 yêu
cầu các đơn vị đào tạo sau đại học nộp và công bố các bản “Thông tin về luận án
tiến sĩ” và “Thông tin về luận văn thạc sĩ” trên trang web của ĐHQGHN và trang
web của đơn vị.
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua hầu hết các đơn vị chưa thực hiện kịp
thời và nghiêm túc chủ trương này.
ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị đào tạo sau đại học tiếp tục thực hiện nghiêm
túc các nội dung đã nêu trong công văn nói trên. Khoa Sau đại học phối hợp với
Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng chịu trách nhiệm công bố “Thông
tin về luận án tiến sĩ” của toàn ĐHQGHN. Các đơn vị đào tạo sau đại học chịu
trách nhiệm công bố “Thông tin về luận văn thạc sĩ” của đơn vị mình.
Đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và sớm hòa nhập trên
trường quốc tế, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị công bố thêm các bản “Thông tin về
luận án tiến sĩ” và “Thông tin về luận văn thạc sĩ” bằng tiếng Anh. Việc nộp/đưa
lên trang web các bản thông tin bằng tiếng Anh được thực hiện cùng thời điểm với
các bản thông tin bằng tiếng Việt.
ĐHQGHN gửi kèm theo công văn này các mẫu thông tin về luận án, luận văn
để các đơn vị thống nhất thực hiện.
Thủ trưởng các đơn vị đào tạo sau đại học có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo
bộ phận quản lí đào tạo sau đại học của mình thực hiện tốt chủ trương trên của
ĐHQGHN ngay sau khi ban hành công văn này, đồng thời có kế hoạch công bố bổ
sung thông tin về luận án, luận văn của các nghiên cứu sinh, học viên đã tốt nghiệp.
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THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ......................................... 2. Giới tính: ..............................
3. Ngày sinh: ................................................................... 4. Nơi sinh: ..............................
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: ................ , ngày….....tháng.…...năm ........
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: ...........................................................................
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận án: ........................................................................................................
(tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)
8. Chuyên ngành: ............................................................ 9. Mã số: ..................................
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: ................................... ..................................................
(ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: .................... ..................................................
(nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)........... ..................................................
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) .......... ..................................................
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: .................................................
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian)

Ngày
tháng năm 200
Nghiên cứu sinh
(Kí và ghi rõ họ tên)
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