
Phụ lục 4.2 QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN TỔNG QUAN/ CHUYÊN ĐỀ 

TIẾN SĨ 

4.1 Giới hạn số trang 

Chuyên đề/Tiểu luận tổng quan có khối lượng không quá 30 trang A4, không kể 

phụ lục. Chuyên đề được đóng thành quyển, đóng bìa mềm, in 2 mặt, gáy lò xo. 

4.2 Bố cục 

Bố cục của tiểu luận tổng quan gồm 3 phần: phần đầu, phần chính và phần cuối.  

- Phần đầu gồm: 

+ Trang bìa chính, trình bày theo quy định theo mẫu; 

+ Trang bìa phụ, trình bày theo quy định theo mẫu; 

+ Mục lục, trình bày như luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ; 

+ Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, bảng, hình nếu cần thiết, trình bày như luận 

văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ. 

- Phần chính 

Đối với chuyên đề tiểu luận tổng quan: Phần này gồm các mục cơ bản sau 

+ Phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu; 

+ Những vấn đề còn tồn tại; 

+ Những vấn đề mà luận án cần tập trung giải quyết; 

+ Xác định tên đề tài luận án sẽ thực hiện; 

+ Phụ lục; 

+ Cấu trúc cụ thể của phần này theo hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. 

Đối với chuyên đề phương pháp nghiên cứu (2) và chuyên đề tự chọn (3): 

Phần này gồm các mục cơ bản sau: 

+ Đặt vấn đề; 

+ Nội dung nghiên cứu; 

+ Phương pháp nghiên cứu; 

+ Kết quả và thảo luận; 

+ Kết luận và khuyến nghị; 

+ Phụ lục; 

+ Cấu trúc cụ thể của phần này theo hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. 

- Phần cuối: Gồm danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).  



Trang Bìa chính chuyên đề tiến sĩ/tiểu luận tổng quan 
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (cỡ chữ 14) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG (cỡ chữ 14, in đậm) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ (cỡ chữ 14) 

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (cỡ chữ 16, in đậm) 

TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ (cỡ chữ 14) 

 

 
 
 

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN/CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ... 
(ghi ngành của học vị được công nhận) (cỡ chữ 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Nai - năm 20... (cỡ chữ 14)



Trang Bìa phụ chuyên đề tiến sĩ/tiểu luận tổng quan 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (cỡ chữ 14) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG (cỡ chữ 14) 
   

 

HỌ TÊN TÁC GIẢ (cỡ chữ 14) 

TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (cỡ chữ 16) 
TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ (cỡ chữ 14) 

 

 
Chuyên ngành: (cỡ chữ 14)  

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

 

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN/CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 
(cỡ chữ 16)  

     NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
 GS.TS............................................... 

PGS.TS.............................................  
TS.....................................................  

(cỡ chữ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Nai, năm 20... (cỡ chữ 14) 


