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THONG BAO TUYEN SINH DAO TAO TRINH DO TIEN Si 
D1T 2 NAM 2017 

Can cr thông báo so^ 136/TB-BGDDT ngày 07/3/2017 cUa B6 Giáo dye và Dào 
to ye vic xác djnh và dang k' chi tiêu tuyën sinh näm 2017 cña HQc vin Khoa h9c 
và Cong ngh (Hoc vin KHCN), HQc vin KHCN dd tiên hành tuyên sinh dào to 
trmnh d6 tiên si dçrt 1 nãrn 2017 và Le khai giãng dirçic to chi'rc vào ngày 07/7/2017 tai 
HàNi. 

HQc vin KHCN tip tiic tuyn sinh dào tao trInh d6 tin si dçit 2 närn 2017 nhu 
sau: 

Chuyên ngành dào tao: 52 chuyên ngành dào to trInh d6 tin si. 

Danh myc chi tit các chuyên ngành tuyn sinh và Danh imic nganh phü hop vài 
chuyên ngành clang k2 dtr tuyên xern tai Phu lye 1-TS. 

2. 	Hlnh thuc và thôi gian dào to: H tp trung 3 närn và 4 närn. 

Thai gian dao tao  trInh d6 tin si di vói ngithi có bang thac si là 3 närn, dôi vâi 
ngi1i có bang dai  hoc là 4 nãrn tp trung lien tVc. 

3. Diu kiin dy tuyên 

Ngithi dir tuyn dào tao  trInh d6 tin si phãi CO dy dü các diu kin sau day: 

a. Các diu kin di vOi ngrYi dir tuyn và Tiêu chuAn di vâi nguxi huOng dn 
nghién ciru sinh nhu tai Phu lye 2-TS. 

b. Ho so clang k dir tuyn nghién ctru sinh theo rnu tai Phu lye 3-TS. 

C. CO 02 thLr giOi thiu cüa 02 nhà khoa h9c có churc danh giáo six, phO giáo six 
hoäc CO hoc vi tiên si khoa h9c, tiên si dà tham gia hoat dng chuyên mon v6i 
nglxi dir tuyên và am hiêu linh virc ma ngui dir tuyên dir djnh nghien ci'ru theo 
Máu 3.4-TS. 

d. Co 01 de cuong nghiên clru de^ tài luân an vit theo hung dn tai  Mdu 3.5-TS. 

4. Bang k dir tuyên: 

- 	Thai gian nhn ho^ so: Tr ngày 10/6/2017 dn hét 22/9/2017. 

- 	ThI sinh có the^ np h0^ so clang k dir tuyn theo hai hinh thCrc: 

+ Np tr1rc tip tai  HQc vin Khoa hoc và Cong ngh và các Co sâ cüa HQc vin 
tai TP. Ho Chi Minh, TP. Nha Trang, TP. Dà Lat  nhu trong Phu lye 4-TS. 

+ Giri h6 so qua dt.thng bixu din theo dja chi: 

Hc yjén Khoa hQC và Cong ngh, Nhà A21, s 18 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, 
Ha Ni. Ho so ghi rO "Ho scr dir tuyên nghien c&u sinh dcrt 2 nãm 2017. 

5. 	Kinh phi tuyn sinh: 

- 	Phi dir tuyn: 700.000 d/ thI sinh. 



Np phi tuyn sinh: Theo hai hInh thrc 

+ Np trirc tip tai H9c vin KHCN: Nhã A21, so^ 18 Hoang Quc Vit, Câu 
Giây, Ha Ni. 

+ Chuyn khoãn vão tài khoãn cña I-JQc vin KHCN (ThI sinh phái ghi rö trong 
mtc n5i dung chuyên tiên: Ho ten. N3p phi c4r  tuyén NC'S): 

CU tài khoãn: Hçc vin Khoa h9c vã Cong ngh 

So tài khoãn: 	3712.1.1120994 

Ngân hang: 	Kho btc Nhà nuàc qun Tây H, Ha Ni. 

6. 	Thèi gian xét tuyn: Dr kin tr ngày 02-14/10/2017. 

Thông tin chi tit xin lien h vâi noi tip nhn M so và tham khão tai trang web 
cüa HQc vin Khoa hc vá Cong ngh: http://www.gust.edu.vn  

No'! n/ian: 
- Nhu trên; 
- Bô GD&DT (dê báo cáo); 
- Viên HL KHCN VN (dé báo cáo); 
- Các doi vi tmc thuôc Viên HL KHCNVN 
- Các S& Khoa h9c vã Cong ngh; 
- Các SCY Giáo diic và Dão tao; 
- Các Tru&ng Dai  hQc, Cao clang, THPT; 
- Các Vin, Trung tam nghiên cru; 
- Luu VT, DT. 
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