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1. Học viên CKII được yêu cầu viết các chuyên đề Giải Phẫu Bệnh phù hợp với đề cương 

luận văn tốt nghiệp. Mỗi học viên cần gửi cho Bộ môn Giải Phẫu Bệnh – Pháp Y một 

quyển Đề cương luận văn của mình từ ngày 01/04/2021 đến ngày 09/04/2021. Mỗi 

học viên sẽ có 1 chuyên đề riêng. Danh sách tên các chuyên đề sẽ được gửi về email 

của Lớp trưởng các lớp Chuyên khoa II và được đăng trên website Bộ môn 

(https://bmgpb.pnt.edu.vn) vào ngày 19/04/2021 (Các Anh/Chị học viên liên lạc 

với Lớp trưởng hoặc lên website để biết tên chuyên đề của mình). 

2. Chuyên đề Giải Phẫu Bệnh cần đạt các yêu cầu sau: 

‐ Về hình thức: trình bày sáng sủa mạch lạc, đủ số trang tối thiểu (15 trang, cỡ chữ 

13, khoảng cách giữa hai dòng 1.5). 

‐ Về nội dung: gồm đủ bốn phần là đặt vấn đề, phần triển khai nội dung chuyên đề, 

kết luận và tài liệu tham khảo. 

3. Chuyên đề được chấm theo thang điểm quy định. 

4. Do đề cương luận văn tốt nghiệp của nhiều học viên thuộc cùng lĩnh vực nên các 

chuyên đề được giao có thể giống nhau. Bộ môn yêu cầu học viên soạn thảo độc lập, 

không sao chép; trường hợp phát hiện, Bộ môn sẽ không chấm và yêu cầu học viên 

viết lại một chuyên đề khác. 

5. Hạn chót nộp chuyên đề là 18/06/2021 (Bộ môn không nhận chấm các chuyên đề 

nộp sau thời hạn này). 
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