TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Số: /CV-ĐHBK-SĐH
V/v: Đăng ký đề án 911

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Nghiên cứu sinh khóa 2014 của trường ĐHBK Hà Nội.
Để đảm bảo tiến độ triển khai đề án 911 cho NCS khóa 2014, Viện đào tạo sau đại
học xin thông báo tới các khóa 2014 trong toàn trường nhanh chóng đăng ký tham gia
đề án 911 trước ngày 15/08/2014 (nộp cho Cô Thủy).
Xin trân trọng cảm ơn.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Viện ĐTSĐH.

PGS. Nguyễn Đắc Trung

Đối tượng và các yêu cầu khi đăng ký đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 911
1. Đối tượng tham gia đang là giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn
quốc đảm bảo các yêu cầu theo Qui định 35/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng
Bộ GD & ĐT ký ngày 12/10/2012.
2. Hiện đang là Nghiên cứu sinh khóa 2014 của trường ĐHBKHN.
3. Nghiên cứu sinh thực hiện học tập, nghiên cứu theo Qui định 2341/QĐĐHBK-SĐH của Hiệu trưởng ký ngày 24/06/2013.
4. Nghiên cứu sinh được hưởng quyền lợi về tài chính theo qui định của đề án
911.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Đơn đăng ký tham gia đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 911 (trong đó trình
bày lý do tham gia, cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu của chương trình).
Đơn đăng ký có xác nhận của giáo viên hướng dẫn và Viện chuyên ngành/
Viện nghiên cứu/ Trung tâm nghiên cứu).
2. Quyết định cử đi học của đơn vị chủ quản nghiên cứu sinh.

