Phụ lục 3

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

3.1 Giới thiệu
Quyển Tóm tắt luận án phải được in với kích thước 140 x 210 mm (khổ A5 tức là
khổ A4 gập đôi). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xóa. Tóm tắt luận án in hai mặt kể cả bìa. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị
phải có cùng số như trong luận án.
Tóm tắt luận án có 2 loại là bản bằng tiếng Việt và bản bằng tiếng Anh
3.2. Bố cục tóm tắt luận án
Bố cục của tóm tắt luận án tiến sĩ gồm 3 phần: phần đầu, phần chính và phần cuối.
- Phần đầu của tóm tắt luận án tiến sĩ gồm:
Bản tiếng Việt xem hướng dẫn theo quy định tại mẫu 3.1
- Phần chính của tóm tắt luận án tiến sĩ: tóm lược nội dung chính các phần của
luận án, quy định cụ thể tại
Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang (được đánh số từ 1 đến
24) in trên hai mặt giấy, dùng phần mềm soạn thảo Microsoft Word hoặc tương đương,
cỡ chữ Times New Roman 11. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn
khoảng cách giữa các chữ. Chế độ dãn dòng là Exactly 17pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề
phải đều là 1.2 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là
lề trái của trang.
Tóm tắt luận án phải phản ảnh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án,
phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án.
- Phần cuối của tóm tắt luận án tiến sĩ
+ Danh mục công trình đã công bố.
Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên
quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên
tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa
3 của tóm tắt luận án (không tính số trang).
3.3 Liên hệ

Mẫu 3.1. Trang bìa tóm tắt luận án (bản tiếng Việt) - Trang bìa 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

HỌ TÊN TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ……………………………
(ghi ngành của học vị được công nhận)

Ngành:
Mã số ngành: (viết liền, không chấm, không cách)

Đồng Nai, năm 201..

Mẫu 3.1. Trang bìa tóm tắt luận án (bản tiếng Việt) - Trang Bìa 2

Công trình được hoàn thành tại: ...........................................................................
..............................................................................................................................
Người hướng dẫn khoa học:
1. HD1: …………………………………………………
2. HD2: ………………………………………………….
(ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)

Phản biện 1: ..........................................................................................................
Phản biện 2: ..........................................................................................................
Phản biện 3: ..........................................................................................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
vào hồi
giờ
ngày
tháng
năm

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:
- Thư viện Trường Đại học Lạc Hồng
- Thư viện Quốc Gia

Nộp hồ sơ bảo vệ cấp cơ sở và cấp trường NCS vẫn đề nội dung trang bìa 2 tóm tắt luận án theo mẫu
trên nhưng để trống tên 3 phản biện. Khi có Quyết định bảo vệ cấp Trường lúc đó NCS điền tên 3 phản
biện để gửi nhận xét tóm tắt luận án cho 50 nhà khoa học).

Mẫu 3.1. Trang bìa tóm tắt luận án (bản tiếng Việt) - Trang Bìa 3 (trang bìa cuối)
(Có đường borders bên ngoài)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Tạp chí quốc tế
1.
2.
Tạp chí trong nước
1.
2.
Kỷ yếu hội nghị quốc tế
1.
2.
Kỷ yếu hội nghị trong nước
1.
2.
Đề tài nghiên cứu khoa học
1.
2.
Ghi chú : NCS sắp xếp danh mục các công trình đã công bố theo thứ tự năm xuất hiện
từ trước đến sau, sau tên tác giả là năm công bố rồi đến tên công trình (các công trình
được công nhận theo quy định, liên quan trực tiếp đến luận án, tính từ lúc có quyết
định công nhận NCS, trong thời gian làm NCS),
Nếu NCS đã công bố công trình trong: “Danh mục các công trình đã công bố của luận
án” thì không được đưa công trình vào danh mục tài liệu tham khảo.

