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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN 

 

(1 bản tiếng Anh và 1 bản tiếng Việt soạn bằng font Times New Roman, 

bảng mã Unicode, size 12, khoảng 1-1,5 trang giấy khổ A4) 

 

Tên luận án: ……………………………………………………………………………… 

Chuyên ngành: ……………………...................... Mã ngành:…………………………... 

Họ tên nghiên cứu sinh: …………………………………………………………………. 

Người hướng dẫn khoa học (ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên):……………………....... 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thủ Dầu Một  

1. Tóm tắt nội dung luận án  
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............................................................................................................................................. 

 

2. Những kết quả mới của luận án:  

- Những nhận định, luận điểm, kiến nghị, kết quả cụ thể của riêng tác giả rút ra được 

sau khi hoàn thành đề tài luận án. Những nhận định, luận điểm, kết quả phải mới, chưa 



được những người nghiên cứu trước nêu ra; tránh nêu lại những ý kiến nhận định, luận 

điểm, kết quả có tính chất giáo khoa, kinh điển hay đã biết, lặp lại của người khác.  

- Những kết luận mới này cần nêu rất cụ thể, ngắn gọn, lượng hóa được và cần được 

diễn đạt một cách khách quan, khoa học chuyên sâu. Tránh dùng cụm từ mang tính chất 

đánh giá như “lần đầu tiên”, “đầy đủ nhất”, “sâu sắc nhất”, “rất quan trọng” hay những 

từ quá chung chung có thể đúng cho bất kỳ luận án nào.  

- Không mô tả hay nêu lại những công việc mà tác giả đã tiến hành trong quá trình 

thực hiện đề tài như: “đã xây dựng”, “đã hoàn thiện”, “đã nêu lên”, “đã làm sáng tỏ”, 

“đã nghiên cứu một cách có hệ thống” hay “đã tổng kết, hệ thống hóa”  

3. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục 

nghiên cứu:  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 

 

Bình Dương, ngày ... tháng .... năm 20... 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA 

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


