Phụ lục 14-SĐH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN CAO HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm 20.…

BIÊN BẢN
BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Học viên cao học: ………………………………………………………………
Cơ quan công tác:……………………………………………………………….
Người hướng dẫn luận văn:………………………………………………………
Về đề tài:…………………………………………………………………………
Chuyên ngành:……………………………..; Mã số:……………………………
Hôm nay, ……..ngày……tháng……năm……, tại trường Đại học Công nghệ
Đồng Nai, Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ được thành lập theo Quyết định
số……………ngày……………của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ
Đồng Nai gồm….thành viên.
Số thành viên có mặt:
TT Họ và tên

1
2
3
4
5

Học hàm, Chuyên
học vị ngành

Cơ quan công tác

Trách
nhiệm trong
HĐ
Chủ
tịch
HĐ
Thư ký HĐ
Phản biện 1
Phản biện 2
ủy viên

Số thành viên vắng mặt:
DIỄN BIẾN BUỔI BẢO VỆ
1. Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và công bố chương trình
làm việc.
2. Thư ký Hội đồng công bố các điều kiện cần thiết để học viên được bảo vệ
luận văn
3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng và những người tham dự về điều kiện
bảo vệ của học viên (nếu có)………………………………………………
II.

4.
phút
5.
6.
7.

Tác giả luận văn trình bày tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian 15

Phản biện 1 trình bày nhận xét (có bản nhận xét kèm theo)
Bản biện 2 trình bày nhận xét (có bản nhận xét kèm theo).
Nhận xét, câu hỏi của các thành thành viên Hội đồng khác và những
người tham dự.
8. Học viên trả lời các câu hỏi
9. Hội đồng họp riêng để thông qua kết luận đánh giá của Hội đồng
- Tổng số điểm đạt được:
- Điểm trung bình chung:
10.Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng.
III. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG
1. Những kết quả chính của Luận văn.
2. Những hạn chế của Luận văn.
3. Yêu cầu chỉnh sửa (nếu có).
4. Kết luận (luận văn có đạt yêu cầu hay không)
Buổi bảo vệ kết thúc………….cùng ngày
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

