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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TOÁN - TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số 02 KH/Khoa TT-SĐH 

V/v thông báo kế hoạch thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ 

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ 
 

      Theo kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 10/2015 – 10/2017 đợt 2, Khoa Toán – Tin thông báo đến các học viên Cao học Toán K9 kế 

hoạch thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau: 

 

TT Nhiệm vụ thực hiện Thời gian Ghi chú 

1 Học viên báo cáo tiến độ thực hiện luận văn 28-29/7/2017 - Bản mềm: file pdf và file tex luận văn (Mẫu 5); 

- Bản mềm: file word báo cáo tiến độ (Mẫu 7); 

- Bản cứng: Báo cáo tiến độ có xác nhận của giáo 

viên hướng dẫn (Mẫu 7). 

2 Học viên nộp luận văn hoàn chỉnh 8-9/9/2017 - Bản cứng: 6 quyển luận văn; 6 quyển tóm tắt bìa 

mềm (Mẫu 5, Mẫu 6). 

- Bản mềm: file pdf và file tex luận văn (Mẫu 5) 

3 Học viên bảo vệ luận văn 6-7/10/2017 

13-14/10/2017 

27-28/10/2017 

Tại tầng 4 Nhà hiệu bộ trường Đại học Khoa học – 

Đại học Thái Nguyên Hội đồng chấm luận văn 

4 Học viên nộp luận văn lưu chiểu Sau khi bảo vệ luận văn 

20 ngày 

- Bản cứng: 3 quyển luận văn (bìa cứng, Mẫu 5); 3 

quyển tóm tắt (Mẫu 6); 3 đĩa CD (ghi file pdf luận 

văn và tóm tắt luận văn). 

 

Khoa Toán – Tin 

Phòng 214, Nhà hiệu bộ, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên – Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên 

Website: http://toantin.tnus.edu.vn/ 
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Điện thoại văn phòng: (0280) 3609819 

Chú ý  

Mục 1-2:  

- Bản mềm file pdf và file tex luận văn: Gửi tới địa chỉ quytx@tnus.edu.vn cho TS. Trần Xuân Quý theo đơn vị lớp; 

- Bản cứng Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện luận văn thạc sĩ: Gửi qua đường bưu điện theo đơn vị lớp cho TS. Trần Xuân Quý, 

địa chỉ Khoa Toán – Tin, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên; 

- Bản cứng 6 quyển Luận văn bìa mềm và 6 quyển Tóm tắt luận văn: Nộp tại Văn phòng khoa Toán – Tin cho TS. Trần Xuân Quý,  

điện thoại: 0912855359 

Mục 4: 

- Một bộ nộp tại Văn phòng khoa Toán – Tin cho TS. Trần Xuân Quý,  điện thoại: 0912855359; 

- Một bộ nộp tại Thư viện Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên; 

- Một bộ nộp tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên. 

 

 

Nơi nhận: 

Phòng ĐT (để báo cáo); 

VPK (để lưu); 

Các lớp cao học Toán K9 (để thực hiện) 

 

 

 

 

 

Trưởng khoa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 
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