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     Người viết: Trần Thị Lan Anh 
Ngày 24/12/2022, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức hội đồng đánh giá tên đề 

tài và thông qua đề cương luận văn thạc sĩ khóa 10 cho 4 học viên chuyên ngành Ngôn 

ngữ Việt Nam. Tham gia hội đồng có PGS.TS. Bùi Thanh Hoa – Chủ tịch hội đồng và 

các Tiến sĩ thuộc Bộ môn Ngữ văn, Khoa Khoa học Xã hội là ủy viên và thư kí hội đồng. 

      Tại buổi họp hội đồng, với tinh thần nghiêm túc, khoa học và dân chủ, các nhà 

khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến, nhận xét, trao đổi, định hướng cả nội dung, hình thức; 

đặt ra một số vấn đề nhằm đánh giá kiến thức, kết quả nghiên cứu thực tế của học viên. 

Qua đó, giúp học viên có định hướng khoa học, chuẩn hóa tên đề tài sát với chuyên 

ngành đào tạo, xác định rõ đối tượng, phạm vi nghiên cứu, những vấn đề lí luận, thực 

tiễn; xác định yêu cầu giải quyết các vấn đề nghiên cứu. 

 

Ảnh 1. Hội đồng thực hiện đánh giá tên đề tài và đề cương nghiên cứu của học viên 

Qua nhận xét, đánh giá của hội đồng, đề cương luận văn Thạc sĩ khoá 10 

chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam được trình bày khoa học, đúng quy cách, có ý 



nghĩa về mặt lí luận và giá trị ứng dụng thực tiễn. Trên cơ sở định hướng của các giảng 

viên hướng dẫn và kiến thức chuyên ngành được tích lũy, học viên đã chủ động đề 

xuất và triển khai xây dựng đề cương bảo đảm đúng tiến độ, giải quyết tốt các vấn đề, 

yêu cầu đặt ra, có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần 

bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện trong các đề cương luận văn của học viên. 

Nội dung kết luận của hội đồng là cơ sở để học viên đăng kí chính xác tên đề 

tài, hoàn thiện đề cương luận văn, làm căn cứ để Hiệu trưởng ban hành quyết định giao 

tên đề tài và cử cán bộ hướng dẫn; đồng thời giúp học viên triển khai nghiên cứu, hoàn 

thiện luận văn theo đúng tiến trình, mục tiêu, yêu cầu đào tạo đề ra.  

 

Ảnh 2. Học viên cao học K10 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong hội đồng 



 

Ảnh 3. Học viên cao học K10 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong hội đồng 

 


