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QUI ĐỊNH
HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1. Mục đích của bản QUI ĐỊNH
Ban chủ nhiệm (BCN)và Hội đồng khoa học Khoa Xây Dựng thống nhất xây dựng
Qui Địnhđể giúp các Người hướng dẫn và Học viên cao học hiểu rõ những quy định
chung cũng như trình tự đăng ký và thực hiện chuyên đề và luận văn thạc sĩ ngành Kỹ
thuật Xây dựng tại Khoa Xây Dựng, từ đótạo sự đồng bộ và tính khoa học trong quá
trình thực hiện.
2. Nội dung
Ngoài các qui định căn cứ theo Quyết định số 1368/QĐ-ĐHSPKT ngày 09 tháng 7
năm 2015 về việc ban hành Qui định giảng viên giảng dạy sau đại học, hướng dẫn luận
văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Người
hướng dẫn và Học viên cao học thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng
tại khoa Xây Dựng cần tuân thủ các qui định sau
2.1Người hướng dẫn luận văn cao học
 Người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa số lượng học viên cao học theo Điều 5
Qui định 1368/QĐ-ĐHSPKT ngày 09/7/2015.
 Người hướng dẫn cần đăng ký tên và tóm tắt đề tài (xem Phụ lục 1) với Chủ
nhiệm ngành/ Cố vấn cao học vào đầu học kỳ 1 của mỗi khóa học (dự kiến tháng
6 và tháng 12 hàng năm).
2.2Học viên cao học
 Lựa chọn hoặc được phân công đề tài theo danh sách do Chủ nhiệm ngành/ Cố
vấn cao học công bố vào đầu mỗi khóa học (thông báo cho HV vào tháng 5 và
tháng 11 hàng năm).
 Học viên nộp phiếu đăng ký chuyên đề (theo mẫu phòng Đào tạo) cùng phiếu
tóm tắt nội dung đề tài (xem phụ lục 1) có xác nhận của người hướng dẫn cho
Chủ nhiệm ngành xác nhận trước khi đăng ký chuyên đề online.
 Nếu có thay đổi tên đề tài, người hướng dẫn và/hoặc nội dung tóm tắt đề tài thì
học viên nộp lại phiếu đăng ký chuyên đề (theo mẫu phòng Đào tạo) cùng phiếu
tóm tắt nội dung đề tài (xem phụ lục 1) có xác nhận của người hướng dẫn cho
Chủ nhiệm ngành xét duyệt lại. Sau khi được xét duyệt, GVHD và học viên mới
được đổi tên chuyên đề trên trang online theo thông báo của Phòng Đào tạo.
 Nội dung luận văn thạc sĩ phải phù hợp với tóm tắt nội dung đề tài đã được xét
duyệt.
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Phụ lục 1
(Kèm theo Qui định Hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng ngày 21/02/2019)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
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TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI THẠC SĨ
Họ và tên học viên: ............................................... MSHV: ..................................................
Họ và tên GVHD: ................................................. Email/Điện thoại: ..................................
Chuyên ngành: ....................................................... Khóa: ....................................................
Tên đề tài: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
1. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài
(Trình bày ngắn gọn các ý chính dưới dạng các gạch đầu dòng)

2. Điểm mới (khác biệt) của đề tài
(Trình bày ngắn gọn các điểm mới (khác biệt) chính của đề tài, đặc biệt so sánh với
các nghiên cứu cùng hướng nghiên cứu)

3. Phương pháp nghiên cứu
(Chọn các phương pháp nghiên cứu sẽ thực hiện)
 Thí nghiệm
Mô phỏng bằng phần mềm
Lập trình
Khảo sát và thống kê
Phương pháp khác (vui lòng trình bày rõ phương pháp)
4. Dự kiến các vấn đề sẽ thực hiện
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(Trình bày ngắn gọn các vấn đề như các bài toán sẽ thí nghiệm, mô phỏng, lập trình
tính toán so sánh, hoặc khảo sát và thống kê)

5. Tài liệu tham khảo chính
(Liệt kê 1 – 3 tài liệu tham khảo chính liên quan nhiều nhất đến nội dung nghiên cứu)
Tp.HCM, ngày tháng năm
Học viên
(Ký & ghi rõ họ tên)

Giáo viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)
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