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BỘ XÂY DỰNG 

VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA 

 

Số:        /TB-VKTQG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông 

tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2020 như sau: 

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Kiến trúc - Mã số: 9 58 01 01 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 nghiên cứu sinh 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Điều kiện dự tuyển: 

4.1.Về văn bằng: 

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi hoặc bằng Thạc sĩ chuyên 

ngành Kiến trúc và các chuyên ngành gần hoặc chuyên ngành phù hợp; 

4.2. Về bài báo khoa học: 

Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu 

đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có 

phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, trong 

thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

4.3. Về trình độ ngoại ngữ: 

4.3.1 Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, 

chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 do một tổ chức 

khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy 

chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

b) Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương 

trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu 

theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

c) Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài 

phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ 

sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

Người dự tuyển có văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ các thứ tiếng không phải tiếng 

Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn 
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đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và 

hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

4.3.2.Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu 

từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

4.4. Đề cương nghiên cứu  

Người dự tuyển cần có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, 

lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình 

nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung 

nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa 

chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, 

kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án 

tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn. 

4.5. Về Thư giới thiệu 

Người dự tuyển có Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực 

chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà 

khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã 

tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự 

tuyển dự định nghiên cứu; 

4.6.Về công văn dự tuyển: 

Người dự tuyển là công chức, viên chức có Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan 

quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên 

chức; 

Người dự tuyển là thí sinh tự do phải có Phiếu lý lịch tư pháp có xác nhận của 

địa phương trong thời hạn 6 tháng. 

4.7.Về giấy chứng nhận sức khỏe và Bản cam kết 

- Người dự tuyển có đủ sức khỏe (Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện hoặc 

phòng y tế cấp); 

- Người dự tuyển phải có cam kết thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, tài 

chính đối với quá trình đào tạo. 

5. Hồ sơ dự tuyển 

5.1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

1. Đơn xin dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học (theo mẫu); 

3. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện 

hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển 

là công chức, viên chức); Phiếu lý lịch tư pháp có xác nhận của địa phương 

trong thời gian 6 tháng (đối với thí sinh tự do); 

4. Giấy khám sức khỏe; 
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5. Bản cam kết thực hiện các vụ học tập, nghiên cứu, tài chính đối với quá trình 

đào tạo; 

6. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khóa (bản sao hợp lệ); 

7. Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học toàn khóa (bản sao hợp lệ); 

8. Văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ (bản sao hợp lệ); 

(Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bằng thạc sĩ do cơ sở giáo 

dục nước ngoài cấp, bằng thạc sĩ liên kết phải có bản dịch công chứng và kết quả 

thẩm định của Bộ giáo dục và Đào tạo theo quy định trong Quyết định số 

77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

9. Tập bài báo khoa học và công trình khoa học đã công bố; 

10. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu) 

11. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 

năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học 

có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã 

tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh 

vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; 

5.2. Số lượng hồ sơ 

- Hồ sơ gốc 01 bộ đề trong phong bì hồ sơ do Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành; 

6. Kế hoạch tuyển sinh 

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ 30/5 đến 30/8/2020 

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 9/2020 

- Địa điểm xét tuyển: Viện Kiến trúc Quốc gia - 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học: 9/2020 

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, danh sách các nhà khoa 

học, các hướng nghiên cứu và đề tài Luận án được cập nhật trên Website của Viện Kiến 

trúc Quốc gia: http://vienkientrucquocgia.gov.vn/ 

7. Đăng ký dự tuyển 

Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nghiên cứu sinh, chuyên ngành Kiến trúc tại 

Viện Kiến trúc Quốc gia gửi Đơn đăng ký theo mẫu về địa chỉ: 

Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Kiến trúc Quốc gia 

Số 389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 098 8012 486 (Ms. Trang) 

Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ dự tuyển tại địa chỉ: http://viar.gov.vn 

 

 

http://vienkientrucquocgia.gov.vn/
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc Viện KTQG; 

- Các Sở Xây dựng;  

- Website Viện; 

- Lưu VT, ĐT&HTQT 

 VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC 1. BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

  

STT Chứng chỉ Trình độ 

1 TOEFL iBT 45 - 93 

2 IELTS 5 - 6.5 

3 Cambridge examination CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 

4 CIEP/Alliance française diplomas 

 

TCF B2 

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den 

Beruf (ZDfB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 6 

8 Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) N2 

9 ТРКИ - Тест по русскому языку как 

иностранному (TORFL  - Test of Russian as 

a Foreign Language) 

ТРКИ-2 
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PHỤ LỤC 2. TIÊU CHUẨN NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH 

 

1. Tiêu chuẩn người hướng dẫn độc lập:  

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 

Điều 54 Luật Giáo dục đại học; 

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có 

chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; 

đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36 

tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp 

bằng tiến sĩ; 

c) Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên; 

d) Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí 

thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ 

liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI-Scopus) hoặc ít 

nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản 

nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu 

hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp 

chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận 

án của nghiên cứu sinh; 

đ) Trường hợp chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp 

ứng quy định tại điểm d khoản này phải là tác giả chính của thêm 01 bài báo hoặc công 

trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; 

e) Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế;  

g) Người hướng dẫn độc lập phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở 

đào tạo hoặc là nhà khoa học người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc 

ở nước ngoài có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học với cơ sở đào tạo.  

2. Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó: 

a) Người hướng dẫn chính phải có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1; 

b) Người hướng dẫn phụ phải có các tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại các điểm a, 

b, c khoản 1; 

c) Ít nhất phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào 

tạo.   
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PHỤ LỤC 3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 

(1). Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu 3.1-TS); 

(2). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương đối với người dự tuyển 

làm nghề tự do (Mẫu 3.2-TS) hoặc Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan đối 

với người dự tuyển là công chức, viên chức(Mẫu 3.3-TS) trong thời hạn 6 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

(3). Công văn giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ quan quản lý nhân 

sự (đối với người dự tuyển là công chức, viên chức) hoặc trường (nếu là sinh 

viên vừa tốt nghiệp). Không yêu cầu mục này với người dự tuyển làm nghề tự 

do. 

(4). Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (Là tác giả 01 bài báo hoặc báo 

cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 

năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển) 

(5). Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa trong thời 

hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

(6). Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ sau; 

+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Thạc sĩ, Đại học (01 bản); 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ. 

(7). Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả 

năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có 

chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham 

gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự 

tuyểndự định nghiên cứu(Mẫu 3.4-TS); 

(8). Đề cương nghiên cứu chi tiết (Mẫu 3.5-TS); 

(9). 02 ảnh 4x6 (mới chụp, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chuyên 

ngành dự tuyển); 

(10). 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh; 

(11). Lý lịch khoa học của người hướng dẫn dự kiến (Mẫu 3.3-TS). Tham khảo Tiêu 

chuẩn của người hướng dẫn NCS tại Mẫu 3.5-TS. 

(12). Giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các 

văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp (không yêu 

cầu đối với các văn bằng thuộc diện “Hiệp định công nhận tương đương về văn 

bằng giáo dục đại học”); 

(13). Các giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có). 
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BỘ XÂY DỰNG 

VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 

Chuyên ngành: Kiến trúc 

Mã số              : 9 58 01 01 

 

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………….. 2. Giới tính: ............  

3. Ngày sinh: …………………………… 4. Nơi sinh: ..............................................................  

5. Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................................  

6. Đối tượng dự thi:     Thí sinh tự do                                         Đang công tác   

7. Cơ quan công tác hiện nay:  ...................................................................................................  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

8. Chuyên môn công tác:……………………….…………….  Chức vụ: ................................  

9. Văn bằng đại học: Ngành:………………Hệ………….……..Loại: ….…… Năm:  .............  

Trường:  ........................................................................................................................................  

10. Văn bằng cao học: Chuyên ngành:………………… Điểm trung bình khóa học:  ..............  

Trường: ……………………….……………………………………………….Năm:  ................  

11. Số lượng bài báo khoa học đã công bố (nếu có) và bài photo kèm theo:  ........................  

12. Chứng chỉ ngoại ngữ: …………….... Số điểm: …………..…..Ngày cấp:  .........................  

13. Địa chỉ liên hệ:  ...........................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………… E-mail:  ...........................................................................  

 

 

Xác nhận của cơ quan hiện đang công tác 

(Hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú nếu là 

thí sinh tự do) 

 

……….., ngày…………tháng………….năm…. 

Người đăng kí 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu 3.1-TS 
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Mẫu 3.2-TS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và tên:  ...................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ………………… Nam/Nữ:  .................................................  

Dân tộc: ………………….. Tôn giáo:  ......................................................................  

Nơi sinh:  ....................................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................  

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

Địa chỉ hiện nay:  ........................................................................................................  

Cơ quan công tác: ………………………………………………….. ........................  

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

Đã có bằng tốt nghiệp:  ...............................................................................................  

Nơi cấp bằng: ……………………………. Ký ngày: ……/…....../ ..........................  

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:  .......................................................................  

Ngày vào Đảng CSVN:  .............................................................................................  

Ngày vào biên chế Nhà nước:  ...................................................................................  

 

Quá trình học tập, công tác của bản thân: (ghi rõ ngày, tháng, năm, làm gì, ở đâu?) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Khen thưởng:  .............................................................................................................  

 

 

Ảnh 4x6cm  

có đóng dấu giáp lai 
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 ....................................................................................................................................  

Kỷ luật:  ......................................................................................................................  

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

Họ và tên Bố: …………………………………………. Năm sinh:  .........................  

Cơ quan công tác:  ......................................................................................................  

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:  ................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác:  .................................................  

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

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

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

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

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

Họ và tên Mẹ: …………………………………………. Năm sinh:  ........................  

Cơ quan công tác:  ......................................................................................................  

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:  ................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác:  .................................................  

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

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

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

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

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

Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con (nếu có): (Ghi rõ Họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, 

 nơi công tác, học tập của từng người) 

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

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

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

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

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

Lời cam đoan: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm. 

 

Xác nhận của UBND phường (xã) Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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[TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUAN] 

[TÊN CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC] 

                                                         

                                                              

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:                                           

2. Năm sinh:                                            3. Nam/ Nữ:    

4. Nơi sinh:                                              5. Nguyên quán: 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

    Phường (Xã)................................................................................................................................ 

    Quận (Huyện)............................................................................................................................ 

    Thành phố (Tỉnh)................................................................................................................….. 

    Điện thoại: NR.....................….… Mobile...............…….......... Fax:.......................................... 

    Email:........................................................................................................................................... 

7. Học vị: 

7.1. Thạc sĩ                        

Năm bảo vệ:.................... Nơi bảo vệ:...................................................................................... 

Ngành:.......................................................Chuyên ngành....................................................... 

7.2. Đại học                        

Năm bảo vệ:................... Nơi bảo vệ ..................................................................................... 

Ngành:........................................................Chuyên ngành......................................................... 

8. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan:.............................................................................................................................. 

    Phòng, ban:................................................................................................................................. 

Mẫu 3.3-TS 

 

Ảnh 

4x6 
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    Địa chỉ cơ quan: ....................................................................................................................… 

    Điện thoại:........................................................Fax:...........................................................……..          

Email:...................................................................................................................……………… 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

9. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học    

Thạc sĩ    

    

10. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo 

    

    

    

11. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngoại ngữ Chứng chỉ trong nước Chứng chỉ quốc tế  

    

    

    

                                                               

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 
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13. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  

 

13.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách 
Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 
Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1     

2     

13.2 Sách chuyên khảo 

TT Tên sách 
Là tác giả hoặc 

là đồng tác 
Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1     

2     

13.3 Các bài báo khoa học  

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các 

dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:  

TT Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ 

yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng 

bài viết 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

Số hiệu 

ISSN (nếu 

có) 

1    

2    
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14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

 

14.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì 

Tên/ Cấp 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quản quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/  

chưa nghiệm thu) 

    

    

14.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

Tên/ Cấp 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quan quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu và xếp loại 

nghiệm thu) 

    

    

 

15. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

   

   

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG 

KHCN  

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

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

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

                                                                ................, ngày ..... tháng..... năm ..... 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                 NGƯỜI KHAI 

    (Họ tên và chữ ký) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

THƯ GIỚI THIỆU  

THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

 

Kính gửi:   Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, 

Viện Kiến trúc Quốc gia 

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………… .  

Học hàm, học vị: ..........................................Năm công nhận: ..........................................  

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

Chức vụ: …………………………………………………….…………………………..  

Đơn vị công tác:.................................................................................................................  

Điện thoại: .................................................................. Email:………………………….. 

Tôi đã có thời gian công tác, hoạt động chuyên môn với ông/bà:  …………………….. 

trong khoảng thời gian từ ..................................................................................................  

là người dự tuyển nghiên cứu sinh của Viện Kiến trúc Quốc gia. 

Tôi có những nhận xét và đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển như sau: 

1. Phẩm chất đạo đức: .....................................................................................................  

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

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

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

2. Năng lực hoạt động chuyên môn: ...............................................................................  

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

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

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

3. Phương pháp làm việc: ...............................................................................................  

Mẫu 3.4-TS 
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 .....................................................................................................................................  

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

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

 

4. Khả năng nghiên cứu: .................................................................................................  

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

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

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

5. Khả năng làm việc theo nhóm: ...................................................................................  

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

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

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

6. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển: .....................................................................  

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

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

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

7. Triển vọng phát triển về chuyên môn: ........................................................................  

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

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

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

8. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm NCS: 

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

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

 

Tôi xin cam đoan những nhận xét và đánh giá về năng lực, phẩm chất của người 

dự tuyển nghiên cứu sinh là hoàn toàn trung thực và khách quan. Xin trân trọng giới 

thiệu ..........................................……..với học viện để đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh 

của Viện. 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

..........., ngày     tháng       năm  20.... 

       Người giới thiệu 

    (Ký, ghi rõ họ tên)     



17 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       BỘ XÂY DỰNG 

VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA 

(Chữ 14) 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH 

(Chữ 16) 

 

 

 

 

 

BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU 

 (Chữ 16) 

TÊN (Chữ 20 - 23) 

CHUYÊN NGÀNH: KIẾN TRÚC (Chữ 14) 

MÃ SỐ: 62.58.01.02 (Chữ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2017 

(Chữ 14) 

 

Mẫu 3.5-TS 
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Nội dung nghiên cứu 

1. Đặt vấn đề:  

Nêu lý do chọn đề tài, tính cấp thiết, tính mới của vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa khoa học 

và thực tiễn. 

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu:  

Tác giả cần tổng hợp các nghiên cứu đã thực hiện trong và ngoài nước có liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu của người dự tuyển, qua đó cần phân tích bình luận về kết quả và 

những hạn chế/khoảng trống của các nghiên cứu đó để làm nổi bật tính cấp thiết và tính 

khả thi của đề tài dự tuyển. Trong đó người dự tuyển cần nêu rõ những quan điểm và 

phương pháp giải quyết riêng của mình 

3. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

- Mục tiêu của đề tài dựa trên tên của đề tài dự kiến, những kết quả nghiên cứu đi trước 

đã đạt được để đề ra mục tiêu nghiên cứu giải quyết vấn đề. 

- Nội dung nghiên cứu: nội dung phải dựa trên mục tiêu nghiên cứu, toàn bộ nội dung 

nghiên cứu của đề tài là giải quyết các mục tiêu đề ra. 

- Đối tượng nghiên cứu: là đối tượng mà đề tài dự kiến nghiên cứu, trong đó cần nêu rõ 

phạm vi và giới hạn của đề tài, của đối tượng nghiên cứu (có thể đưa giới hạn đề tài 

vào cuối của mục 5) 

- Phương pháp nghiên cứu: Tác giả cần nêu rõ từng phương pháp mà đề tài sẽ áp dụng 

để đảm bảo đạt được mục tiêu-nội dung đã đề ra của đề tài, các phương pháp bố trí thí 

nghiệm, thu tập số liệu, xử lí số liệu, vv. Các phương pháp nghiên cứu trình bày theo 

từng nội dung nghiên cứu. 

4. Những nghiên cứu/công việc liên quan đã thực hiện của người dự tuyển: 

Nêu các nghiên cứu (đề tài, nhiệm vụ, vv) của người dự tuyển đã thực hiện có liên quan 

đến đề tài luận án dự kiến thực hiện; kinh nghiệm của người dự tuyển và tính khả thi 

của đề tài luận án. 

5. Tiến độ thực hiện đề tài  

Kế hoạch cần trình bày chi tiết, cụ thể theo các nội dung, hoạt động nhằm đảm bảo mục 

tiêu thực hiện khóa học và luận án của người dự tuyển.  

TT 

Nội 

dung/hoạt 

động 

Sản 

phẩm 

phải 

đạt 

Tiến độ thực hiện theo năm và quý 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1                   

2                   

3                   

 

6. Dự kiến kết quả đạt được 
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Nêu các kết quả dự kiến đạt được, các đóng góp mới về khoa học và thực tiễn. 

7. Danh mục tài liệu tham khảo mà người dự tuyển đã cập nhật làm cơ sở đề xuất 

đề tài tiến sĩ 

Danh mục tài liệu tham khảo trình bày theo quy định. Trình bày tài liệu tham khảo bằng 

tiếng Việt trước (xếp tên tác giả theo alphabet) và tài liệu tiếng Anh sau (xếp tên tác giả 

theo alphabet). 

8. Người hướng dẫn dự kiến: 

- Người hướng dẫn 1:  

+ Họ và tên: 

+ Học hàm, học vị: 

+ Cơ quan công tác: 

+ Điện thoại:                                                     Email:  

- Người hướng dẫn 2:  

+ Họ và tên: 

+ Học hàm, học vị: 

+ Cơ quan công tác: 

+ Điện thoại:                                                        Email:  

 

 

 

…………….., ngày      tháng      năm 20…. 

                                                                       Người dự tuyển 

                                                                        (Ký, ghi rõ họtên) 

 

 

 

 

 

Người hướng dẫn 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người hướng dẫn 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỒNG Ý HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN 

Kính gửi: Viện Kiến trúc Quốc gia 

 

Tên tôi là:.................................................................................................................... 

Chức danh khoa học:................................................................................................. 

Cơ quan công tác:................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................... 

Tôi đồng ý là người hướng dẫn khoa học cho Ông/Bà 

………………………………., nếu Ông/Bà…………………… trúng tuyển Nghiên 

cứu sinh năm 2018 của Viện Kiến trúc Quốc gia, chuyên ngành Kiến trúc, mã ngành 

9.58.01.01 

 

 …………………..., ngày        tháng        năm 2018 

 

Người đồng ý hướng dẫn luận án 

                                (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


