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Viện Công nghiệp thực phẩm xin thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ
năm 2016 cho các chuyên ngành đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhƣ sau:
 Công nghệ sinh học

Mã số: 62420201

 Công nghệ thực phẩm
Mã số: 62540101
Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (KTT): 4 năm
I.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Ngƣời dự tuyển NCS phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
1. Về văn bằng:
- Có bằng Thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
2. Có một bản đề cƣơng về dự định nghiên cứu (sẽ phải bảo vệ đề cƣơng với
hội đồng)
- Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực
nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt đƣợc;
- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng nhƣ những chuẩn bị của thí
sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
- Đề xuất ngƣời hƣớng dẫn trên cơ sở sự đồng thuận bằng văn bản của ngƣời
đƣợc đề xuất.
3. Có hai thƣ giới thiệu
- Hoặc của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học nhƣ GS, PGS hoặc học vị
TS cùng chuyên ngành
- Hoặc của 01 nhà khoa học có chức danh khoa học nhƣ GS, PGS hoặc TS
cùng chuyên ngành và 01 của thủ trƣởng đơn vị công tác của thí sinh.
Thƣ giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của
ngƣời dự tuyển, cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
- Năng lực hoạt động chuyên môn;
-

Phƣơng pháp làm việc;
Khả năng nghiên cứu;

-

Khả năng làm việc theo nhóm;

-

Điểm mạnh và điểm yếu của ngƣời dự tuyển;
Triển vọng phát triển về chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.
4. Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế
về chuyên môn phục vụ NC khoa học và thực hiện đề tài luận án và sẽ sơ
tuyển trình độ ngoại ngữ
NCS đạt một trong những điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ sẽ không phải sơ
tuyển trình độ ngoại ngữ khi tuyển sinh.
Có bằng tốt nghiệp ĐH, ThS tại nƣớc ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào
tạo là Tiếng Anh.
- Có bằng tốt nghiệp ĐH, ThS trong nƣớc mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo
là Tiếng Anh không qua phiên dịch.
- Có bằng tốt nghiệp ĐH ngành Tiếng Anh.
- Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL iBT 61 điểm hoặc TOEFL ITP 500 hoặc
IELTS 5.0 trở lên và TOIEC 600.
- Trình độ ngoại ngữ tƣơng đƣơng đƣợc xác định theo chuẩn B1, B2 của
Khung Châu Âu Chung (Common European Framework-CEF)
5. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: ngƣời dự thi đào tạo tiến sỹ cần có ít nhất
02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi
6. Đƣợc cơ quan quản lý nhân sự cử đi dự tuyển NCS
7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy
định của Viện Công nghiệp thực phẩm.
-

II.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM
1. Đơn đăng ký dự thi, trong đó cần ghi rõ chuyên ngành và ngoại ngữ đăng ký
dự theo mẫu tại Phụ lục của Quy định này
2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; bằng thạc sỹ và
3.
4.
5.
6.
7.

bảng điểm thạc sỹ.
Sơ yếu lý lịch, lý lịch khoa học có xác nhận của thủ trƣởng cơ quan quản lý.
Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trƣởng cơ quan quản lý.
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa.
Bản sao hợp lệ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, chứng nhận thời gian
thâm niên công tác.
Bản sao chụp các bài báo khoa học (gồm cả trang bìa và mục lục tạp chí) đã
công bố và đƣợc đóng thành quyển.

8. Đề cƣơng nghiên cứu của nghiên cứu sinh

9. Bài luận về dự định nghiên cứu của nghiên cứu sinh theo mẫu tại phụ lục
của Quy định này.
10. 03 ảnh 4 x 6, phía sau có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
11. 02 phong bì ngoài có ghi địa chỉ và dán tem
12. Các văn bản khác (nếu có)
III. LỊCH XÉT TUYỂN
- Dự kiến lịch xét tuyển: tháng 8/2016 (Xét duyệt hồ sơ và bảo vệ đề cƣơng tại
Viện Công nghiệp thực phẩm)
-

Thời hạn nộp hồ sơ: trƣớc ngày 10/8/2016
Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đồng/nghiên cứu sinh

-

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế, Viện
Công nghiệp thực phẩm-301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

-

Điện thoại: 04.38583983 (Ngƣời nhận hồ sơ: Trần Thị Nguyệt Thu /DĐ:
0912970090); Fax: 04.38584554

Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu VT, KHKH

VIỆN TRƢỞNG
(Đã ký)
Lê Đức Mạnh

