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THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
-

Căn cứ công văn số 1011/TB-BGDĐT, về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh
Sau đại học năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Viện Hải dương
học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

-

Căn cứ quyết định số 246/2009/QĐ-HDH ngày 31/12/2009 của Viện Hải dương
học về việc ban hành qui định đào tạo trình độ Tiến sĩ của cơ sở đào tạo Tiến sĩ
Viện Hải dương học.

-

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ
tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT

Viện Hải Dương Học thông báo chương trình tuyển NCS bậc tiến sĩ năm 2013 như
sau:
1. Chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
- Thủy sinh vật học: 3 chỉ tiêu
2. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có
bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên,
ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển
- Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh
vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt
được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo (tập
trung ít nhất 36 tháng hay dài hơn; công việc sẽ làm trong thời gian tập trung liên
tục 12 tháng, trong thời gian không tập trung và trong từng giai đoạn của quá trình
đào tạo); những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của
thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt
nghiệp; đề xuất người hướng dẫn
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó
giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một
nhà khoa học có chức danh hoặc học vị nêu trên và một thư giới thiệu của thủ
trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6
tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải
có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên
cứu sinh.
- Có đủ trình độ ngoại ngữ là tiếng Anh để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động
quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án,
thể hiện ở một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ với chương trình đào tạo bằng
tiếng Anh.
c) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp cụ thể: có chứng chỉ ngoại ngữ
B1 (do các trường Đại học cấp), TOEFL iBT 40 điểm hoặc TOEFL ITP
(nội bộ) 400 điểm hoặc IELTS 4.0 điểm trở lên hoặc tương đương.
- Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh
viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa
có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận xác nhận nhân thân tốt và
hiện không vi phạm pháp luật.
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo (đóng học phí;
hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận
án tiến sĩ).
3. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ;
- Hồ sơ dự tuyển được bỏ túi hồ sơ có kích thước 27 x 30 cm, mặt trước ghi rõ tên của
người dự tuyển, năm sinh, địa chỉ bao gồm số điện thoại và e-mail; mặt sau cần kê
khai thứ tự các hồ sơ đã được bao gồm.
- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối cùng là ngày 15/10/2013 tính theo dấu bưu điện.
- Hồ sơ được gửi về:
Ông Nguyễn Kim Đức
Phòng Quản lý Tổng hợp
Viện Hải dương học
01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
4. Thời gian xét tuyển, thời gian công bố kết quả tuyển chọn và thời gian nhập
học
- Các thí sinh tham gia dự tuyển nếu đầy đủ hồ sơ và thỏa mãn các điều kiện dự tuyển
(mục 2) sẽ được thông báo cụ thể thời gian (10 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự
tuyển) trình bày một bài luận về những dự định nghiên cứu.

- Điểm trúng tuyển được tính trên cơ sở xét duyệt các hồ sơ của các Hội đồng tiểu ban
chuyên ngành, điểm tối đa 10 cho đến mức 5 điểm và được tuyển chọn theo chỉ tiêu
từng ngành.
- Các thí sinh dự tuyển sẽ được thông báo trúng tuyển sau 10 ngày kể từ ngày trình bày
bài luận về dự định nghiên cứu khoa học.
5. Các yêu cầu, thông tin cần thiết khác
Ứng viên tham gia dự tuyển, nộp lệ phí dự tuyển là 900.000 đồng trước khi được mời
trình bày bài luận. Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Kim Đức,
theo số điện thoại: 058 3590036.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Theo danh sách kèm theo
- Thông báo website của Viện HDH
- Lưu VT

DANH MỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn xin dự tuyển (phụ lục 1)
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan cử đi học hay Chính quyền nơi cư trú
(phụ lục 2)
3. Giấy khám sức khỏe chứng nhận đủ điều kiện học tập
4. Văn bằng tốt nghiệp Đại học và Cao học có công chứng
5. Văn bằng /chứng chỉ tiếng Anh, ứng viên có thể chọn 1 trong các chứng chỉ sau
đây:
-

tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 4/6 trở lên theo khung châu Âu do một trung tâm
khảo thí có thẩm quyền hoặc một trường đại học đào tạo ngành ngoại ngữ trong
nước cấp trong thời gian 1 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

-

TOEFL iBT 40 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 400 điểm hoặc IELTS 4.0 điểm
trở lên hoặc tương đương cấp trong thời gian 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự
tuyển.

6. Bài tự luận
7. Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học đầu ngành hoặc của 1 là nhà khoa học đầu
ngành và 1 là của thủ trưởng đơn vị cử đi học.

Phụ lục 1.

ĐƠN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Kính gửi: Cơ sở đào tạo trình độ Tiến sĩ – Viện Hải dương học
Tôi tên là: ……………………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi công tác: ……………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..
Số điện thoại DĐ: ……………………..; Email: ………………………
Sau khi tìm hiểu các Qui định về đào tạo Tiến sĩ của Viện Hải dương học, tôi
làm đơn này xin dự tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Quí viện:
Chuyên ngành (ứng viên đánh dấu vào chuyên ngành phù hợp):
Thủy sinh vật học



Ngư loại học 

Hướng nghiên cứu (gạch dưới những nhóm từ phù hợp):
-

Thủy sinh vật bao gồm sinh học Thực vật thủy sinh, Động vật không xương
sống / có xương sống ở biển. Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sinh vật,
hoặc các hướng gần với thủy sinh vật học

-

Ngư loại học bao gồm các nghiên cứu về Sinh học cá. Khai thác và bảo vệ
nguồn lợi cá hoặc các hướng gần với ngư loại học

Nếu được xét tuyển, tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá
trình đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu
không hoàn thành luận án tiến sĩ).
…………………., ngày ……. tháng ……. năm 2012
Ký tên
(ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của đơn vị cử đi học
(nếu là công chức, viên chức Nhà nước)

Phụ lục 2.

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:
Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Học vị cao nhất:
Năm, nơi công nhận học vị:
Chức danh khoa học (GS, PGS...):
Năm công nhận, bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
NR:
Điện thoại liên hệ: CQ:
Fax:
DĐ:
E-mail:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Ngành học:
Nơi đào tạo:

Hệ đào tạo:
Năm tốt nghiệp:

Bằng đại học thứ hai:
Nơi đào tạo:

Ngành học:
Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành:
Nơi đào tạo:
Năm cấp bằng:
- Tên đề tài luận án bậc cao nhất:
3. Ngoại ngữ:

1. ……………………….. Mức độ sử dụng:
2. ……………………….. Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên
cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn
thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm
thamgia trong
đề tài

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học,
sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Xác nhận của cơ quan

……………………, ngày tháng năm 20…
Người khai kí tên

