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CONG HOA xA HQI CI{Ii NGHIA VI1T NAM
Dc 1p- Tr do - Hanli phñc

Ha Nói, ngày C

tháng 6 nàrn 2017

THÔNG BAO TUYEN SINH BAO TO TRINH DO TIEN SI
DOT 2 NAM 2017
Can cü thông báo so^ 136/TB-BGDDTngay 07/3/2017 cüa B6 Giáo due và Dào
tao ye vic xác djnh va dang k chi tiêu tuyên sinh näm 2017 cüa Hoc vin Khoa hoc
và Cong ngh (Hoc vin KHCN), HQc vin KHCN dä tiên hành tuyên sinh dào tao
trinh Q tiên si dçxt 1 nãrn 2017 và U khai giãng dirge to chirc vào ngay 07/7/2017 tai
HàNôi.
HQc vin KHCN tiêp tVc tuyên sinh dào tao trinh d6 tiên si dçit 2 närn 2017 nhu
sau:
1.

2.

Chuyên nganh dào tao: 52 chuyên nganh dào tao trinh d6 tiên si.
Danh mc chi ti& các chuyên ngành tuyn sinh và Danh rnic nganh phü hç'p vi
chuyên nganh dang k dir tuyên xern tai Phu lye 1-TS.
HInh thirc vã thOi gian dão tao: He tip trung 3 närn và 4 näm.
Thai gian dao tao trinh d6 tin si di vOi nglxi cO bang thac si là 3 närn, dôi vOi
ngui có bang dai hçc là 4 närn tp trung lien tiic.

3.

Diu kin di,r tuyn
Ngui dir tuyn dào tao trinh d6 tin si phãi Co d.y dü các diu kin sau day:
a. Các diu kin di vOi ngui dir tuyn và lieu chuan di vi ngui huàng dn
nghiên ciru sinh nhu tai Phu lye 2-TS.
b. Ho scr clang k du tuyn nghiên cü'u sinh theo rnu tai Phu lye 3-TS.
c. Co 02 thu giâi thiu cüa 02 nhàkhoa hoc có chirc danh giáo six, phO giáo six
hoãc cO h9c vi tiên si khoa hoc, tiên si dd tham gia hoat dng chuyên mon vài
ngiRi dir tuyên và am hiêu linh v1rc ma ngui dir tuyên dir djnh nghiên ciru theo
Máu 3.4-TS.
d. Co 01 de cuo'ng nghien cü'u dê tài lun an vit theo hixàng dn tai Máu 3.5-TS.

4.

Dng k du tuyn:

-

Thai gian nhn h6 so': Tr ngày 10/6/2017 den h& 22/9/2017.

-

ThI sinh CO the^ np h o^ so clang k dir tuyn theo hai hinh thirc:
+ Np true tip tai HQc vin Khoa hoc và Cong nghe và các co' s& cüa Hoc vin
tai TP. Ho Chi Minh, TP. Nha Trang, TP. Dà Lat nhu trong Phu lye 4-TS.
+ Gfri ho^ so' qua dung bixu din theo dja chi:
H9cvin Khoa hçc và Cong ngh, Nhà A21, s0^ 18 Hoàng Quôc Viêt, Cu Giy,
Ha Ni. Ho so' ghi rO "Ho so' dy' tuyên nghiên ci'ru sinh dcrt 2 näm 2017".

5.

Kinh phi tuyn sinh:

-

Phi dir tuyn: 700.000 d/ thI sinh.

-

Np phi tuyn sinh: Theo hai hInh thirc
+ Np trirc tip ti HQc vin KHCN: Nhâ A2 1, s o^ 18 Hoàng Quc Vit, Cu
Giây, Ha Ni.
+ Chuyên khoan vao tal khoan cua Hoc viên KHCN (Thi sinh phai ghi rö trong
mic n5i dung chuyén tién: HQ ten. N5p phi c4r tuyên NC'S):
CU tài khoãn: HQc vin Khoa hoc vã Cong ngh

6.

So tài khoán:

3712.1.1120994

Ngân hang

Kho bac Nha nu'ac quân Tây Ho, Ha Nôi

Thôi gian xét tuyn: Dr kin ti'r ngày 02-14/10/2017.

Thông tin chi tit xin lien h6 vOi noi tip nhn h6 so và tharn khâo ti trang web
cüa HQc vin Khoa h9c và Cong ngh: http://www.gust.edu.vn
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Phi, lye 1-TS
CAC CHUYEN NGANH TUYEN SINH BAO TO TRINH DO TIEN SI
STT

Chuyên ngành

Ma s6

STT

Chuyên ngãnh

Ma

so

1

Djamovàcdja1

9440218

27

Quán 1 tâi nguyen va môi
trumg

9850101

2

Diachthoc

9440201

28

IKthuâthóahoc

9520301

3

Diavât1

9440210

29

Hóahtucci

9440114

4

Khoángvthoc vàdahóa
hoc

9440205

30

Hóavôca

9440113

5

Vt1djacu

9440111

31

HóaphântIch

9440118

6

Congnghsinhhoc

9420201

32

H6aIthuytvàH6a1

9440119

7

Ditruynhoc

9420121

33

flóa hoc các hop chat thiên
nhiên

9440117

8

Hóasinhhoc

9420116

34

Vâtliêudiêntir

9440123

Sinh 1 hçc ngui và dng
vt

9420104

35

Vt 1iu quang h9c, quang
din tCr và quang tr

9440127

10

SinE 1' hoc thixc vt

9420112

36

Vat 1iu cao phân ti:r và tO^ hop

9440125

11

Lsinh hoc

9420115

37

Kim loai hoc

9440129

12

Vi sinE v.t h9c

9420107

38

K5 thut nang lucmg

ThI dim

13

Hthôngthôngtin

9480104

39

Thircvthoc

9420111

14

Khoa hoc máytInh

9480101

40

Sinhtháihoc

9420120

9520216

41

Dngvthoc

9420103

15

dng hóa

16

ToángiâitIch

9460102

42

Con tring hoc

9420106

17

Phiiang trInh vi phân và tIch
phân

9460103

43

K sinh trüng hgc

9420105

9460104

44

Tuyn trüng h9c

ThI diem

9460105

45

Kthutmôitrumg

9520320

9460106

46

Ca hoc vâtrn

9440107

9460110

47

Co hoc cht1Ong

9440108

22

Costoán hoc chotin - hoc
ToanüT1gdung

9460112

48

Cakthut

9520101

23

Dja1tirnEiên

9440217

49

Quangh9c

9440109

24

Da l tai nguyen V môi
trisOng

9440219

50

Vat 1 I thuyt và vt 1 toán

9440103

25

Thu' vAnhoc

9440224

51

Vat 1nguyêntü

9440106

26

Thüysinhvthoc

9420108

52

V.t1châtrãn

9440104

18
19
20
21

Dai so và 1' thuyt so
Hinh hoc vàtôpô
Lthuytxácsutvàthng
kê toán hçc

Is

DANH MVC CAC CHUYEN NGANH PHU HOP
Chuyên ngành phü hop

STT

Chuyên ngãnh diy tuyn

1.

Dia mao và C dia

Dia 1 tix nhiên, Dia 1' Tài nguyen và Môi truông, Dia chAt
hçc, Quan 1 Tài nguyen và Môi truông

2.

Dia chAt hoc

Khoa hoc Môi tru?rng, Môi trumg dAt và nu'âc, Ban dèvin
thám và h thông tin dia I, Quan 1 tài nguyen và môi
tru?Yng

3.

Dia vât1'

Dia chAt hoc, K thuat dia vat Ii', K thuat thäm dO va khão
sat

4.

Khoáng v.t hc Va dia
Dia chAt hpc, Khoa hoc Môi truO'ng, Môi tru&ng dat và nuc
hóahc

5.

V.t 1 dia

KhI tuçmg và khI hau hoc, Thiên van hoc, Khoa hoc môi
tnrng, Môi trirông không khI

6.

Cong ngh8 sinh hc

Cong ngh8 sinh hoc, Sinh hc thirc nghim, Di truyên hoc,
Sinh hpc thi.rc nghim, Di truyên và chçn ging cay trông,
Chän nuôi, Lam hoc, Sinh 1' hoc ngi.thi và Dng vat, Thiii y,
Bênh 1 hoc va chüa bnh thüy san, Vi sinh vat hoc, Vi sinh
y hoc, Sinh 1 hoc thi.rc vat, Hóa sinh hoc, Hóa sinh dugc

7.

Ditruyên hoc

Di truyn hoc, Sinh hc tlurc nghim, COng ngh sinh hoc,
Di truyên và chn ging cay trng, Chãn nuôi, Lam hoc

8.

Hóa sinh hoc

Hóa sinhhoc, Sinh hc thirc nghim, Cong ngh8 sinh hoc,
Hóa mOi tnrOng, Hóa sinh duçc

Sinh 'Y hoc ngurn

V

Sinh1'hocthicvat

Sinh 1' hc thirc vat, Sinh hc thirc nghim, Cong ngh sinh
hçc

11.

L sinh hc

L' sinh hoc, Sinh hpc thrc nghim, Cong ngh8 sinh hoc, L
sinh yhoc

12.

Vi sinh vâthoc

Vi sinh vat hoc, Sinh hoc thrc nghim, Cong ngh6 sinh hoc,
Vy sinh y hoc

13.

H6 thng thông tin

H thng thông tin

14.

Khoa hoc may tInh

Khoa hoc may tInE

15.

K thuat dieu khien vA t
dnghOa

Ky thuat diu khin và tr dng hóa

16.

Toán giãi tIch

Toán giãi tIch

Phisang trinh vi phân và
tIchphân

Phrang trInh vi phân và tIch phân

19.

Dai s6 và 1 thuyt so^
HInh hoc và tôpô

U

Sinh 1 hoc nguOi va dng vat, Sinh hoc thirc nghim, Cong
ngh8 sinh hoc, Hóa sinh hoc, Chän nuôi, Thi y, Bnh 1' hçc
và chUa bnh thüy san

10.

18.

U

I
U

Dai so^ và 1 thuyt sé
HIah hoc và tOpO

20

L thuyt xác suat và
thong ketoanhoc

21.

Co, s& toán hoc cho tin
Ca s& toán hoc cho tin hoc
hoc

L thuyt xác suAt và thng k toán hoc

Chuyên ngành phii hç'p

SIT

Chuyên ngành dtr tuyn

22.

Toanüngdung

Toánrngdung

23.

Dia 1 tu nhien

Dia 1 tir nhiên, KhI trcmg và khI hu hoc, Dia 1 tài nguyen
và môi tnthng, Quãn 1 tài chuyên và môi trung, Khoa hoc
trái dat, Khoa hçc môi truông, Dia 1 hoc, Quân 1 dat dai

24.

Dia I tr nhiên, Dia 1 hoc, Dia 1 tài nguyen và môi tr1xmg,
Dia ly tai nguyen va moi
Quan ly tai chuyen va rnoi tri.rcmg, Khoa hoc trai dat, Khoa
tru6mg
hoc môi tnrng, Dia chat thüy van, Dia chat cong trInh

25.

Thuy van hoc

Thüy vAn hoc, K5 thuât tài nguyen nuóc, Khoa hoc trái dt,
,.
Khoa bce moi truang, Quan ly tal nguyen va moi truong...

26.

Thiy sinh vt hçc

Sinh thai hoc, Cong ngh8 sinh hoc, Nuôi trng thüy san,
Quãn 1' nguôn 1çi thüy san, Thrc 4t bce, Dng vt hoc,
COn trting hoc (COn trUng m.t nuOc), Tuyên triing hc
(tuyên trüng biên), Sinh hoc thirc nghim, Sinh hoc - môi
trtrtmg

27

MOi truông, Quàn 1' Tài nguyen và Môi tri.räng, Dia mo và
cô dja 1, Dia 1' tir nhiên, Bàn do, Viên thám va h thông tin
Quán 1 Tài nguyen và da 1, Dia chat và khoáng san khu vrc, Khoáng chat cong
nghip, Hãi throng hçc, Sinh hoc, Cong ngh8 sinh hoc, KhI
Môi trix&ng
tucing và khI hâu hçc, Thu van hçc, Hod môi tnrng, NuOi
trông Thüy san, K5 thut môi tru?xng

28.

29.

30.

31.

32.

K5 thut hóa h9c

K5 thut hóa hoc, Ky thut môi trung, K5 thut vt 1iu,
Hóa hthi co, hóa dAu, Hóa hoc các hop chat thiên nhiên,
Hóa phân tIch, Hóa 1 thuyêt và Hóa 1, Hóa môi tru&ng,
Vt 1iu din tir, Kim 1oi hoc, Khoa hc môi trirông, Hóa
vô co, K5' thu.t vat 1iu, Ky thu.t môi truông, Hóa sinh hoc

Hóa hü'u co

HOa hOu co, Vt Iiu cao phâri tr và thcp, Hóa hc các
hap chat thiên nhiên, Hóa vô ca, hóa dâu, Hóa phân tIch,
HOa 1 thuyêt và Hóa 1, Hóa môi tnrOng, Vt 1iu din tir,
Kim 1oi hoc, Khoa hoc mOi trtrOng, Ky thut hóa hoc, K5
thuât vat 1iu, K5' thut môi truOng, Hóa sinh hoc

Hóa VÔ ca

Hóa hru co, hóa d& u, hóa hoc các ha chAt thiên nhiên, Hóa
phân tIch, Hóa 1 thuyêt và Hóa 1, Hóa mOi tru&ng, Vt
1iu din tir, Vt 1iu cao phãn tCr và to hcip, Kim 1oi hçc,
Khoa hçc môi tnrYng, Ky thut hóa hoc, K5 thut vt 1iu,
K5' thut môi tru&ng, Hóa sinh hoc

Hóa phân tIch

Hóa phân tIch, Hóa hftu ca, boa dAu, hóa hoc các hap chAt
thiên nhiên, HóavO co, Hóa 1 thuyêt và Hóa 1, Hóa môi
tru?mg, Vt 1iu din tir, Vt 1iu cao phãn tr và to hap, Kim
Ioi hçc, Khoa hoc môi trumg, K5 thut hóa hoc, Ky thut
vat 1iu, K5 thut mOi tnremg, Hóa sinh hoc

HOa 1 thuyêt và Hóa 1

Hóa I' thuyt va HOa 1, Hóa htru co, bOa dAu, hóa hoc các
hap chat thiên nhiên, Hóa phãn tIch, HOa vô co, Hóa môi
trung, Vt 1iu din tCr, Vt lieu cao phân tr va to hap, Kim
loai hçc, Khoa bce mOi trung, K9 thut boa hoc, Ky thut
vat 1iu, K5 thut mOi truà'ng, Hóa sinh hoc

Chuyên ngành phü hop

STT

Chuyên nganh dy. tuyn

33.

Hóa hoc các hap chat thiên nhiên, Hóa vO ca, Hóa hcru Ca,
Hóa hoc các hop cht Hóa du va xñc tác hüu ca, Hóa phân tIch, Hóa I thuyt và
boa 1, Hóa rnoi tnrYng, Hóa throc, K thuat boa hoc, K
thiên nhien
thuat vat lieu, Hóa sinh hoc

34.

Vat 1iu din td

35.

Vat lieu quang hoc, Vat 1',
Vat 1 k thuat, Quang hoc, COng ngh nanô, Khoa
quang din t*va quang
hoc vat lieu, Hóa hoc, Duoc hoc
td

36.

Vat lieu cao phân td va to
Hóa hoc, Vat 1iu cao phãn tcr và to^ hp, Duc hc
hp

Vat 1)", Vat 1 k thuât, COng ngh8 nanO, Khoa hoc vat lieu,
Vat lieu din tir, Quang hoc, Hóa hoc, Duc hçc

37.

Kim loai hoc

38.

Ky thuat nãng lucxng

39.

Thuc vat hoc

Luyn kim (Kim 1oi den, Luyn kim màu, Nhit
Vat
1uyn, Xr l b8 m.t), Khoa hçc vat lieu, Cong ngh6 ca khf,
Cong nghe vat lieu, Cong nghe gia cong vat lieu
Ky thuat näng luçxng, K5 thuat nhit, K5 thu.t cOngnghip,
Ky thuat diên, Ky thuat din td, K thuat diêu khiên và tir
dng hóa, Vat l k thuat, K thuat co - din td, K9 thuat
xây drng cong trInh näng lung, K thuat hOa hoc, Quãn 1y
näng lung, Khoa hoc vat lieu, Cong ngh8 vat lieu
Thuc vat hoc

40.

Sinh thai hoc

Sinh thai hoc

41.

Dng vat hoc

42.

Dng vat hoc
Con trüng hoc

43.

K' sinh trmg hoc

K sinh trüng hoc

44.

Tuyn trüng hoc

Tuyn tràng hçc

45.

Ky thuat môi truông

Khoa hc - côngngh, K5 thuat sinh hoc, Hóa hoc, Hod 19,
Các qua trInh thiêt bj cong ngha hod hoc

46.

Co hoc vat ran

Co chit r.n, Toán - ca, Vat 19 chAt ran, Vat 19 19 thuyêt và
vat 19 toán, Khoa hc vat lieu

47.

Cc hoc chat lông

Ca chAt lOng, Thüy van hoc, KhI tung, Hài duang hoc,
Toãn - ca

48.

cok9thuat

Ca ky thuat, Cong nghe Co din td, Tir dng hóa, Ky thuat
hang không, ngành Diêu khiên tir dng, ThUy van, KhI
tucrng, Hãi duang hoc, Tin hc xây dçmg, K' thuat cong
trinh xây dung

49.

Quang hoc

Quang hoc

Con trüng hoc

51.

vat 19 19 thuyt và vat 'Y
vat 1919 thuyt và vat 19 toán
toán
Vat 19 nguyen tr, K thuat ht nhân
Vat 19 nguyen tr

52.

Vat 19 chat r&n

50

Vat 19 chAt ran

Pizy luc 2-TS
DIEU KI1N DOl vOi NGIfo'I Dli' TTJYEN
Ngui dçr tuyn dào tao trInh d6 tin siphái dáp dng cãc diu kin sau:
1. Co bang tt nghip dai h9c loai giôi tth len hoac bang thac si.
2. Là tác giã 01 bài báo hoac báo cáo lien quan den linh virc dir djnh nghien ciru
dang trén tap chi khoa h9c hoc k yu hi ngh, hi thào khoa hoc chuyên ngành CO
phàn bin trong th?ñ han 03 närn (36 tháng) tInh dn ngày däng 14 dir tuyn.
3. Ngui dir tuyn là cong dan Vit Nam phãi
chiirng chi rninh chirng ve näng lirc ngoai ngU sau:

CO

rnt trong nhüng van bang,

a) Bang t& nghip di h9c hoc bang thac si do ca sâ dào tao nuâc ngoài cap cho
ngi.thi hoc toàn thai gian & nithc ngoài ma ngôn ngü sr ding trong qua trmnh hoc tp là
tiêng Anh hoac tiêng rnróc ngoài khác;
b) Bang tot nghip dai hQc các nganh ngôn nga nuâc ngoài do các ca
cüa Vit Nam cp;

5i

dào tao

c) Chirng chi ting Anh TOEFL iBT tr 45 trà len hoac Chirng chi JELlS
(Academic Test) tir 5.0 tr& len do rnt to chtrc khão thI dirçc quôc tê và Vit Nam cong
nh.n cp trong thii han 02 nãm (24 tháng) tInh den ngày dAng k dx tuyn;
d) NguO'i dir tuyn dáp lrng quy djnh tai dim 3 a khi ngôn nga sir diing trong thai
gian hoc tp không phâi là ting Anh; ho.c dáp irng quy djnh tai dim 3b khi cO bang
tot nghip dai hoc ngành ngôn ngtt rnrâc ngoài khong phài là ting Anh; hoac CO các
chü'ng chi ting nrnrc ngoài khác tiEng Anh & trInh d6 tuang duang (quy djnh tai bang
tham chiu duâi dâu) theo quy djnh tai dim c khoãn nay do rnt to chi'rc kháo thI
drçic quc te và Vit Nam cOng nhn cap trong thai han 02 nãm (24 tháng) tInh den
ngày dang k di.r tuyn thI phài CO kM näng giao tip duc bang tiêng Anh trong
chuyen mon (co the din dat nhng vn de thuc lTnh vrc chuyên mon cho ngithi khác
hiu bang ting Anh va hiu duc ngithi khác trInh bay nhüng vn dê chuyên mOn
bang tiêng Anh).
4. Ngu'i dir tuyn là cOng dan nuâc ngoài phãi cO trinh d6 tiêng Vit thj thiu tilt
Bc 4 tth len theo Khung nãng lrc ting Vit dung cho ngirai nuâc ngoài hoac dáp
iltng yêu cau ve ngoi ngii theo quy dnh cu the cilia co sâ dão tao.

BANG THAM CHIEU CAC CHING CHI TIENG NU'OC NGOAI
(Ban hành kern theo Thing tw so' 08/201 7/TT-BGDDT ngày 04 tháng 4 nàrn 2017
côa Bç5 trithng Bó Giáo chic và Dào tQo)
STT

TrInli d

Chfrng chi

1

TOEFLiBT

45-93

2

JELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59
PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance francaise diplomas

TCF B2
DELF B2
Diplôrne de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch fir den Beruf
(ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 6

8

Japanese Language Proficiency Test
(JLPT)

N2

9

TPKH - TecT no pyccoy A3LIKY KK TPKI4-2
- Test of
J4HOCTpaHHOMY (TORFL
Russian as a Foreign Language)

TIEU CHUAN NGUO'I HIfONG DAN NGHIEN CCU SINH
1. Tiêu chun ngu'ô'i hu'O'ng dn dc lap:
a) LA cong dan Viêt Nam hoc cOng dan rnrc ngoài dap rng quy djnh tai khoãn
1 Diêu 54 Ludt Giáo duc dai hoc;
b) Co chirc danh giáo six, phó giáo six hoc có bang tin si khoa h9c, tiên 51 có
chuyên mOn phü hçip vài de^ tài 1un an hoc ilith virc nghien ciru ciia nghien ciru sinh;
di vád ngixOi chixa có chirc danh giáo six, phó giáo six thI phãi cO ti thiu 03 nãrn (36
tháng) lam cong tác nghiên ciru khoa hoc hoac giâng day ke^ tt'r khi cO quyt djnh cAp
bang tin Si;
c) Dä ho.c dang chü tn các nhirn v iikhoa hgc và cOng ngh cAp co

so' tro' len;

d) Là tãc giã chInh tOi thiêu 01 bài báo hoc cOng trInh khoa hQc dang trên tap
chi thuc danh rniic các tap chi cUa co' s&dü' lieu 1ST Thomson Reuters hoc cüa co so'
dU 1iu Scopus - Elsevier (sau day gi chung là danh miic các tap chi 151 - Scopus)
hoc It nhAt mt chuo'ng sách tham khào cO ma s6^ chuAn quc te ISBN do các nhà xuât
bàn nuâc ngoài phát hành; hoac là tác giã chInh cüa ti thiu 02 báo cáo dang trên k'
yu hi thão qu6c te^ có phãn bin, hoc 02 bài báo hoac cOng trInh khoa hoc dang trên
tap chi khoa hçc nude ngoai có phân bin thuc linh vixc khoa h9c lien quan den de- tài
Iun an cia nghiên ciru sinh;
d) Trumg hcrp chixa cO chirc danh giáo six hoc phó giáo six, ngoài vic phãi dáp
irng quy djnh tai dim d khoân nay phãi là tác giá chinh cüa them 01 bài báo hoac
cong trInh khoa hoc däng trên tap chi khoa hoc thuc danh iniic các tap chi 1ST Scopus;
e) CO nang 1irc ngoi ng[i' phic vii nghien cilru và trao dôi khoa hçc quôc tê;
g) NguO'i hixO'ng dn dc 1p phái là giáng viên, nghiên ciru viên co htru cOa co so'
dào tao hoc là nhà khoa h9c nguo'i nixâc ngoài, nhà khoa hQc Vit Nam dang lam vic
o' nuó'c ngoài cO hp dng giâng day, nghiên ciru khoa h9c vO'i co' so' dào tao.
2. Mi nghiên cñu sinh

CO ti

da 02 ngu'O'i hu'rng dan, trong dO:

a) Nguo'i hu'O'ng dn chInh phãi cO dy dü các tiêu chuAn qui djnh tai khoân 1;
b) Ngu'o'i hu'âng dn phi phãi có các tiéu chun ti thiu qui dnh tai các diem a,
b,ckhoàn 1;
c) It nhât phái
tao.

CO

mt ngu'O'i là giãng viên, nghiên cü'u viên co hu cüa co' so' dào

I

Phi luc 3-TS
HO so BANG K\ DIX TUYN NGFIIEN CIXU SINH
(1). Dan dãng k dr tuyn (Máu 3.]-TS);
(2).

So' yu 1 ljch có xác nhn cüa chInh quyên dja phuo'ng dôi vO'i ngui dLr tuyên
lam nghê tir do (Máu 3.2-TS) hoc L flch khoa h9c có xác nhn cüa Ca quan
dôi vói ngi.thi di.r tuyên làcông chirc, viên chtrc (Máu 3.3-TS) trong th?yi han 6
tháng tInh den ngày np ho so' dr tuyên;

(3).

Cong van giâi thiu dir tuyn dào tao trInh d6 tin si cüa Ca quan quãn l nhân
si..r (di vài ngu'O'i dçr tuyên là cOng chüc, viên chirc) hoc trung (neu là sinh
viên vra tot nghip). Khong yêu câu rniic nay vâi ngi.thi dutuyên lam nghé tir
do.

(4).

Minh chirng kinh nghirn nghiên cü'u khoa hpc (LA tác giã 01 bài báo hoc báo
cáo lien quan den linh vrc du dnh nghiên ciru dang trên tap chi khoa h9c hoc
k yeu hi ngh, hi thão khoa hçc chuyên ngành có phãn bin trong thai han
03 näm (36 thang) tjnh den ngày dang k dr tuyên) (Copy 9 b)

(5).

Giy chrng nhn dü sirc khôe de h9c tp cüa rnt bnh vin da khoa trong thñ
hn 6 tháng tInh den ngày np ho so' du tuyên;

(6).

Bàn sao có cong chng các van bang chü'ng chi sau;
+ Bang t6t nghip và bang dim Thac si, Dai hoc (01 bàn);
+ Chi.irng chi ngoi ngü.

(7).

Thu gió'i thiu dánh giá phrn chit nghe^ nghip, nang hrc chuyên mon và khà
näng thirc hin nghiên ciru cüa ngithi du tuyên cüa It nhât 01 nhàkhoa hoc Co
chirc danh giáo su, phó giáo su hoc cO hoc vi tiên si khoa hoc, tiên si dd tharn
gia hoat dng chuyên mOn vó'ingui dir tuyên và am hiêu ITnh vrc ma nguäi dir
tuyên dir dnh nghiên ciru (Máu 3.4-TS);

(8).

De cuong nghien cru chi tiêt (09 ban, Máu 3.5-TS);

(9).

02 ãnh 4x6 (mri chiip, rnt sau ghi rO hç ten, ngày tháng nãni sinh, chuyên
ngành du tuyen);

(10). 03 phong bI dan tern và ghi rO dja chi lien he ci'ia thi sinh;
(11). L ljch khoa hpc cüa ngui huàng din dr kin (Mu 3.3-TS). Tharn khâo Tieu
chuân cña nguO'i huó'ng dn NCS tai Máu 3.5-TS.
(12). Giy chi:rng nhn cüa Cic Khào thI và Kirn djnh chit h.rcng giáo dye, B6 Giáo
diic và Dào tao ye cac van bang tot nghip dai hoc do ca s& dào tao nuâc ngoài
cap (khong yêu câu dOi vài các van bang thuc din "Hip djnh cOng nhn
tuang duang ye van bang giáo dye dai hQc");
(13). Các giy t6r CO giá trj pháp l ve di tucrng uu tiên ('nê'u cé).

Mâu3.1-TS
VIN HAN LAM
KHOA HOC VA CONG NGHE VN
HOC VI1N KHOA HOC VA CONG NGH

CONG FIOA XA FIQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc Iip - TkI' do - FIinh phiic

DON BANG K DU TUYEN NGHIEN cilu SINH
1. Ho và ten (vit chd in hoa). .................................................. 2. Gió'i tInh............
3. Ngày sinh: ................................. 4. NO sinh .............................................................
5. NO & hin nay........................................................................................................................
6. Doi ttrçrng dir thi:

ThI sinh tir do

Dang cong tác

7. Ccr quan cong tác hin nay ..................................................................................................
Djachi: ......................................................................................................
S. Chuyên mOn cong tác. ............................................ Chfrc vy . ..............................
9. Van bng cti hQc: Ngành. .................. H .....................Loai. .......... Nãm ............
Trumg........................................................................................................................................
10. Van bng cao h9c: Chuyên ngànfr .....................Diem trung blnh khóa hoc: .............
Truông...................................................................................Nãm. ................
11. S05

hrçrng hal báo khoa hçc âä cong b (nu co) và bài photo kern theo. ........................

12. Chüng chi Ting Anh ................... S 6 dim. ................... Ngày cp.......................
\4

12 Ch"
n nanh
..•J'.••
•,••• ?tna
,.rn,5Iz'i'
•J ilirfh

•

14. HInh thfrc dào to: Up trung

fl

:A

Không tp trung

15. Dia chi lien hê............................................................................................................................
Diênthoai. .............................. E-mail............................................................................

Xäc nhn cüa co' quan hin dang cOng tác
(Hoc chInh quyên dja phuong nai cu trñ nêu là
thI sinh tu do)

ngày ... ... ... ... tháng ... ... ... .... näm
NgtrOi dang kI
(K và ghi rö hQ ten)

(Các nniu van ban có the tái v tt trang web cia Hoc vin Khoa hoc và Cong ngh: http://www.gust.edu.vn )

lWu3.2-TS
CONG HOA xA Ff01 CHU NGHIA VIT NAM
Dôc LaD - Tu' do - Hanh nhñc
SO YEU LY LJCI-I

Ngay, tháng, nãm sinh .....................Narn/Nr ........................
Dantc. ....................... Ton giáo..............................................
Noisinh ...........................................................................................
H6khu thung trñ .........................................................................

Djachi hin nay. ..............................................................................

Ccr nnri rino t'

Dã có bang tot nghip:
Naicap bang: .................................. K ngày ................/ .....................................
Ngày vào Doàn TNCS HO^ Chi Mmlv ..................................................................................
Ngãyvào Dãng CSVN. ........................................................................................................
Ngàyvào biên che^ Nhà nuOc. ..............................................................................................

Qua trInh hpc tap, cOng tác c1a ban than: (ghi rO ngày, tháng, nãrn, lam gI, & dãu?)

Khen thumg:

IK' Iuât........

Hovàten BO ................................................. Nam sinh. ....................................
Caquaii cOng tác: .................................................................................................................
Nghe nghip, chiirc vii hin nay............................................................................................

Torn tt nhung mc chInh trong qua trInh cong tác:

Hovà ten M

............... .................................. Näm sinh. ...................................

Caquan cong tác..................................................................................................................
Nghenghip, chirc vi hin nay. ...........................................................................................
Torn tt nhttng rnc chInE trong qua trInh cOng tác ............................................................

Anh chi em rut, va hoc chng, con (nu có): (Ghi rO HQ ten, ngày sinh, ngh nghip,
ncti cong tác, hoc tap cza titng ngithz)

LOi cam doan:
Tôi xin cam doan nhthig lOi khai trén là ding sir that, nu có gI sai tôi xin chju hoàn toàn
trách nhiêm.

Xác nhin cüa UBND phu'O'ng (xä)

Ngu'Oi khai
(K vO ghi r(3 ho ten)

(Các indu van ban có the^ t6ivJ ter trang web cia Hoc vin Khoa hoc và Cong ngh: http://www.gust.edu.vn )

Mu3.3-TS
VIN HAN LAM
KHOA HOC VA CONG NGHE VN
HOC VIN KHOA HOC VA CONG NGHI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
We lap - Fu do - Hanli phuc

Ha N5i, ngày tháng nãm.

LY LICH KHOA HOC
I. LY LICH SO LUYC
H9và ten: ....................................................................................................... Giài tInh:
Ngày, tháng, näni sinh. .................. .................................................... Ncii sinir ...........
Quequán. ............................................................................................ Dan tc. ...........
H9c vi cao nhtt. ............................................................... Nam, noi Cong nhn hc vi:..
Chcrc danh khoa h9c (GS, PGS ... ): ........................................Nãm cOng nhân, b6 nhim:
Chirc vi (hin ti ho.c trrnic khi nghi him): ....................................................................
Dan vi cong tác (hin tai hoc truOc khi nghi hiru).........................................................
Cho ô riêng hoc dla chi lien lac: .....................................................................................
Diên thoai lien he:

CQ:

NR:

Fax:

DD:

E-mail:
II. QUA TRINH DAO TAO
1. Dai hoc:
Ngànhh9c .................................................................................................He dào tao:
NGidào taoS ........................................................................................ Nãrn t 6 nghip:

Bang diii h9c thü hai: Ngánh h9c. ....................................................................................
Noidào tao. ........................................................................................ Nãm tt nghip:..
2. Sau dai hoc

- B&ng Thac si chuyên ngành.

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

Nciidao tao. .......................................................................................................................
Ngày c&p b&ng: ............

- Bang Tin si/Tin sT khoa hoc chuyên ngành.

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

Noidão taoS .......................................................................................................................
Ngày cp b.ng. ............

- Ten de^ tài luân an bâc cao nht. ......................................................................................

3. Ngoii ngU:
............................................................4rcdsrdiing

2.

Mrc

d6

sir

ding

Ill. QUA TR!NH CONG TAC
Thai gian

Ned cong tác

Cong vic darn nhirn

IV. KET QUA NGHIEN CU KHOA HOC
1. Các ct tài nglziêiz cáu k/wa h9c dã ham gia:

TT

Ten dê tài nghiên cirul LTnh
virc lrng ding

Dtàicp
Näm hoàn
(NN, B,
thành
ngành,
truOng)

Trách nhimtham gia
trong dé tài

2. Các cong trInh k/wa hoc ('bài báo k/wa h9c, bdo cáo Izi nghj k/wa hpc, sách chuyên
khOo... ) dã cong bO: ('ten cOng trinlz, nám cOng b, noi Cong bô... )

, ngày ... tháng ... näm......

Xácnhn cüacffquancOngtác

Ngtr?rikhaikitên

(Ghi r5 chic danh khoa hoc, hoc vi)

(COc nu3u vOn ban có thé tài v tit trang web cOa HQc vin K/wa hoc và Cong ngh: htip://www.gust. ea'u. vn)

.

Miu3.4-TS
CONG HOA XA 1101 CHU NGI-IIA VI1T NAM
Dc 1p - Tii' do - I-Iinh phñc
THU' GIUI TI-II1U
THI SINI-I DV TUYEN NGHIEN CIU SINH
Kjnh gui: Hi dng tuyn sinh dào tao trInh d6 tiên si,
Hoc vin Khoa hoc và Cong ngh
Tôitênlà
HQc ham, hQc vi: .......................................... Närn cong nhn' .......................................
Chuyênnganh. ......................................................
Chicvir.............................................................
Danvi cong tác. ................................................................................................................
Diênthoai ..................................................................Ernail . ................................
Tôi dd cO thai gian cong tác, hoat dng chuyên mon vOi Ong/bà:
.........trong khoãng thai gian tr ....................................................
là ngirai dir tuyn nghiên c'tu sinh cüa HQc vin Khoa hpc và Cong ngh.
Tôi có nhu'ng nh.n xét và dánh giá ve^ nãng lrc, phrn chat cña ng.rai dir tuyên nhu
sau:
1. Phrn chat dao düc. ....................................................................................................

2. Nang lirc hot dng chuyên rnôn. ..............................................................................

3. Phumg pháp lam vic. ..............................................................................................

4. Khã nãng nghiên ciru. ................................................................................................

5. Khâ näng lam vic theo nhOnv ..................................................................................

6. Dim manh và yu cüa nguai dg tuyn ....................................................................
7. Trin v9ng phát trin ve^ chuyên rnOn .......................................................................

8. Nhtng nhn xét khác và

niirc

do üng h, giâi thiu ngu'Oi du tuyën lam NCS:

Tôi xin cam doan nhüng nhn xét và dánh giá ve^ näng lirc, phrn chat cUa nguO'i
du tuyên nghien ciiru sinh là hoàn toàn trung thirc và khách quan. Xin trân tr9ng giYi
thiu .............................................voi Hçc viên dê dang k dix tuyên nghiên ciiru sinh
khOa .......
Xin chân thành cam an.
nàrn 20....
Ngu'ôi giri thiu
(K) tan, ghi rö ho len)

Ngày

tháng

(Các niäu van bàn có the- tái vd tt trang web cia Hoc vin Khoa hoc và Cong ngh: http://~w w.2ust.edu.vn )
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Miu3.5-TS
BE CIXONG NGHIEN CU CHI TIET
Mau trang bIa chInh

VIN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGH VIT NAM
HOC VIN KHOA HOC VA CONG NGH

DE CTJCNG
DtJ' TUYEN TRJNH DO TIEN ST
NAM........

Ten dê ti:

Ten ngl.räi du tuyên.................
Cquancôngtác......................................

Ha Nôi, tháng . . ./20....

Man trang bIa P".'
VIN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGH8 VIE-T NAM
HOC VIN KHOA HOC VA CONG NGH

DR CIJONG
DX TUYEN TRINH DO TIEN s
NAM .........

Ten de^ tài:

"

Chuyên ngành dào tao:
Ma so:

Ten ng.thi dçr tuyn. .................
Caquan cong tãc: .....................................

Ngtthi hthng dan khoa hoc:
1......................................................
2.......................................................

HâNi,tháng ... /2O...

Ni dung nghiên ciru
1. Dat vn d:
Nêu 1 do ch9n de tài, tinh cAp thi&, tInh rnâi cüa van d6 nghiên ciru, nghia khoa h9c
và thuc tiên.
2. Tong quan van dê nghiên cñ'u:
Tác già cn tng hçip các nghiên ciru dã thirc hin trong và ngoài nuó'c cO lien quan
den van dé nghiên ci.ru cüa ngu'Oi dir tuyên, qua dO can phân tIch binh Iun ye kêtquà
và nhU'ng han che/khoãng trông cüa các nghiên cüu dO dê lam nôi bt tInh cap thiêt và
tInh khá thi càa dê tài dirtuyên. Trong dO nguô'i dir tuyên can nêu rO nhti'ng quan diem
va phuo'ng pháp giài quyêt riêng cña rninh
3. Miic tiêu, ni dung, di tu'qng và phu'o'ng pháp nghiên ciru:
- M1:lc tiêu cüa de tài du'a trén ten cüa de tài dir kiên, nhrng kêt qua nghiên ciru di
truO'c dã dat duc dê dê ra rnic tiêu nghiên ciru giãi quyêt van dé.
- Ni dung nghiên ciru: ni dung phài dija trên rniic tiêu nghien ci'u, toàn b6 ni dung
nghien ciru ci:ia dê tài là giài quyêt các rnic tiêu dê ra.
- Doi tucYng nghien cüu: là dM tung ma dê tài dir kiên nghien ciiru, trong do cn nêu
rO pharn vi và giài han cüa dê tài, cüa dôi tung nghien cru (co the du'a gió'i han de tai
vào cuôi ca mic 5)
- Phuo'ng pháp nghiên ciru: Tác giã can nêu rO tfing phuang pháp ma dê tài sê áp dung
de dam báo dat duQc mic tiêu-ni dung dã dê ra cüa dê tài, các phuang phap bô tri thi
nghirn, thu tap so lieu, xir 11 so lieu, vv. Các phuong pháp nghiên ci:ru trinh bay theo
tirng ni dung nghiên cüu.
4. Nhu'ng nghiên cñ'ulcông vic lien quan dä thçic hin cüa ngu'ôi dci' tuyên:
Nêu các nghiên cüu (dê tài, nhirn vi, vv) cüa ngix?i dcr tuyn dã thcxc hin CO lien
quan den dê tài 1un an du kiên thrc hin; kinh nghirn ci:ia nguôi du tuyên và tInh khã
thi cüa dê tài luân an.
5. Tin do thu'c hin dê tãi
Ké hoach can trinh bay chi tiêt, cu the theo các ni dung, hoat dng nhrn dam bão
mçlc tiêu thc hin khóa hoc và lun an ciia ngui du tuyên.

TT

Nôi
dung/hoat
dcng

Sn

Tin d6 thc hin theo närn

dat

I

Nãrnl

TI

Ill

IV 1

-

Narn2

II

III

IV

I

va qu

Nãrn3
II

III

Närn4
IV

I

II

2
3

6. Dci' kin kt qua dt du'çrc
Nêu các kêt qua dcr kiên dat duçic, các dong gOp mO'i v6 khoa h9c và thirc tiên.

ra1

III

IV

7. Danh mic tài 1iu tham khão ma ngu'ôi thy, tuyên dä cp nht lam co s& dé xuât
de tãi tiên si
Danh rnic tài 11u tharn khão trInh bay theo quy dnh. Trinh bay tài 1iu thamkhâo
bang tiêng Vit truàc (xep ten tác giã theo alphabet) và tài 1iu tiêng Anh sau (xep ten
tác giã theo alphabet).
8. Ngu'ôi hu'ó'ng dan thy kiên:
- Ngui hroig dn 1:
-I-jo vàtên:

H

+ HQc ham, hpc vi:
+ Co quan cOng tác:
+ Diên thoti:
- NguO'i hrOng dn 2:
+ Ho và ten:
+ Hçc ham, h9c vi:
+CcyquancOngtác:
+ Diên thoai:

, ngày
tháng
Ngiri dir tuyên
(Kj, ghi rO ho và ten)

Nguäi hung dn 1
(Kj5, ghi rO hQ và ten)

NguO'i huàng dn 2
(Kj, ghi rö ho và ten)

náin 20....

Phy lyc 4-TS
IMA DIEM NHAN HO SO DIV TUYEN NGHIEN cUu SINH
Don vj
Tai Ha Ni
1. Hoc vin Khoa hoc và Cong
ngh6
2. Vién Sinh thai và Tài nguyen
sinh 4t
3. Vin Cong ngh8 sinh hoc, Vin
Han lam Khoa hoc và Cong ngh6
Viet Nam
4.Vin Vat 1
5.ViênToánhoc
6.VinHOahoc

Ti TP. H0^ Chi Minh
1. Co sâ cUa Hoc viên Khoa hoc
và Cong ngh8
Ti TP. Nha Trang
1. Vin Nghiên ciru và LTng ding
cong ngh Nha Trang
2.VinHãiDuanghoc
Ti TP. DA Lit
1. Vin Nghiên ciru khoa hoc Tây
Nguyen

Bla chi

Din thoi

NhàA2l
18 Hoãng Quôc Vit
CAu_Giây,_Ha Ni
NhàAll
18 Hoàng Quoc Vit
Câu Giây, Ha NOi
18 bang Qu6c Vit, Câu
Giây, Ha Ni
NhàAlO
SAO lODàoTãn
Ba D'mh, Ha Ni
Nha A5
18 Hoãng Quôc Vit
Câu_Giây,_Ha Ni
NhàA18
18 Hoãng Quoc Vit
Câu_Giây,_Ha Ni

0946082099
CV. Nguyen Thj Minh Tam
04-37565944; 0912142843
TS. Nguyn Thj Thanh
Huo'ng
0985080377
ThS. BUi Thi Hâi Ha
0904791515
CV. Nguyen Thj Diu Hông
0982111984
CV. Trân Thi Phtzing Thâo
0979847880
CV. Nguyen Thj Hiu

S6 1, Mac Dinh Chi
Qun 1, TP. Ho Chi Minh

08-38222068; 0932093007
CV. Nguyen Thj Thanh
Thâo

S0
6 2, Hung Vuong
Tp. Nha Trang, Khánh HOa
SAO 1 Cu Dá
Tp. Nha Trang, Khánh Hôa

0932416625
CV. Tr.n Minh Trang
0983 883 559
TS. HO^ Van Th

116 Xô Vit Ngh TTnh
Tp. DA Lt, Lam Dông

0948822664
CV. Hoãng Thj Thu Thâo

