Phụ lục 1
ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ
MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ gồm các nội dung sau:
I. Mở đầu:
1) Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quá trình hình thành và phát triển;
các thành tựu trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; quyết định giao nhiệm
vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; những chuyên ngành đã được giao đào tạo. Giới
thiệu về Khoa hoặc đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ
tiến sĩ ở chuyên ngành đăng ký.
2) Lý do đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (nhu cầu đào tạo của
ngành, của khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học của cơ sở, của ngành...).
II. Mục tiêu đào tạo:
1) Kiến thức và kĩ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; năng lực nghiên
cứu khoa học đạt được sau quá trình đào tạo và vị trí công tác của người học sau khi
tốt nghiệp.
2) Đối tượng, nguồn tuyển chọn (vị trí, nhiệm vụ công việc đang đảm nhiệm; điều
kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...)
3) Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển.
4) Điều kiện tốt nghiệp.
III. Khả năng đào tạo và thành lập Hội đồng đánh giá luận án:
1) Đội ngũ cán bộ cơ hữu của khoa hoặc đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo
và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1.1), kèm theo
lý lịch khoa học (mẫu 1.2) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.
2) Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: phòng thí nghiệm; trang thiết bị
(mẫu 1.3), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản) (mẫu
1.4), phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc
cho nghiên cứu sinh...
3) Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo
do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Các đề
tài nghiên cứu khoa học cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu
(mẫu 1.5).
4) Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu đang thực hiện, có khả
năng nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có khả năng tiếp nhận hàng năm; họ tên
người hướng dẫn cho từng đề tài nghiên cứu (mẫu 1.6).
5) Trích ngang những công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc
đơn vị chuyên môn trong 5 năm gần nhất (mẫu 1.7).
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6) Trích ngang báo cáo về các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức
từ khi bắt đầu đào tạo tiến sĩ (mẫu 1.8).
IV. Chương trình và kế hoạch đào tạo:
1) Cơ sở đào tạo xác định danh mục các học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ
cho chuyên ngành đăng ký đào tạo, theo yêu cầu quy định tại các Điều 16, 17, 18 của
Quy định này và thích hợp với các hướng đề tài nghiên cứu.
2) Nếu nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ được tuyển chọn vào cơ sở đào tạo là
viện nghiên cứu khoa học thì viện cần lập kế hoạch gửi nghiên cứu sinh đến trường
đại học đang đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để nghiên cứu sinh học các học
phần ở trình độ thạc sĩ.
3) Kế hoạch đào tạo.
V. Dự kiến kinh phí đào tạo: (cần nêu rõ trong đó bao nhiêu phần trăm từ ngân
sách nhà nước, bao nhiêu phần trăm từ các nguồn khác như nghiên cứu khoa học, các
dự án...).
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Mẫu 1.1: Đội ngũ cán bộ của Viện (lập thành bảng riêng cho cán bộ cơ hữu và cán bộ cộng tác của Viện)
Số
TT

Họ và tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại

Chức danh
khoa học, năm
công nhận, bổ
nhiệm

Học vị, cơ sở đào
tạo, năm tốt nghiệp
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Chuyên ngành

Tham gia đào
Thành tích khoa học
tạo SĐH
(số lượng đề tài, các bài
báo)
(năm, CSĐT)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Mẫu 1.2:
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:
Điện thoại liên hệ:

CQ:
Fax:

NR:
DĐ:

E-mail:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Ngành học:
Nơi đào tạo:
Bằng đại học thứ hai: Ngành học:
Nơi đào tạo:
2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:

Hệ đào tạo:
Năm tốt nghiệp:
Năm tốt nghiệp:
Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
- Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành:
Nơi đào tạo:
- Tên đề tài luận án bậc cao nhất:
3. Ngoại ngữ:

Năm cấp bằng:

Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:

1.
2.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian

Nơi công tác
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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)

Trách nhiệm tham
gia 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...)

……………………, ngày
Xác nhận của cơ quan

tháng

năm

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị)
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Mẫu 1.3: Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo trình độ tiến sĩ
Số
TT

Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụng

Nước sản xuất, năm sản xuất

Số lượng

Mẫu 1.4: Thư viện
Số
TT

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, tạp chí
xuất bản trong 5 năm trở lại đây)

Nước xuất bản

Năm xuất bản

Số lượng

Mẫu 1.5: Các đề tài nghiên cứu khoa học (liên quan đến ngành đăng kí đào tạo) do Viện thực hiện (kèm theo bản liệt kê có
bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)
Số
TT

Cấp quyết định,
mã số

Tên đề tài
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Số QĐ, ngày tháng năm
QĐ, ngày nghiệm thu

Mẫu 1.6: Các hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC nhận NCS trong năm học 200… - 200… và số lượng NCS tiếp nhận
Số
TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần
nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh KH
người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

Mẫu 1.7: Các công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc đơn vị chuyên môn trong 5 năm trở lại đây
Số
TT

Tên tác giả

Tên công trình

Nguồn công bố

Mẫu 1.8: Các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức từ khi bắt đầu đào tạo tiến sĩ
Số
TT

Tên hội nghị, hội thảo

Số lượng đại biểu/
đại biểu nước ngoài
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Số lượng
báo cáo

Địa điểm và thời gian tổ chức

