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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
Số: 11/2010/TB-ĐHBK-SĐH              Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2010 
  

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 
ĐỢT 2 NĂM 2010 

             
Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-

BGDĐT ngày 07/05/2009 và “Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học” của ĐH Bách Khoa Hà Nội 
ban hành theo quyết định số 1492/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 30/09/2009, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức: 

Tuyển nghiên cứu sinh (NCS, đào tạo Tiến sĩ) đợt 2 năm 2010 với 57 chuyên ngành (xem Phụ lục 1). 
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 
 

I. Hình thức và thời gian đào tạo 
• Hệ tập trung: Là hệ tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Trường. Thời gian tập trung liên tục là 4 năm 

đối với người có bằng KS, 3 năm đối với người có văn bằng ThS. 
• Hệ không tập trung: Là hệ không tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại Trường. Nhưng có tổng các giai 

đoạn tập trung liên tục là 4 năm đối với người có bằng KS, 3 năm đối với người có văn bằng ThS. Trong đó 
ít nhất có một giai đoạn 12 tháng tập trung liên tục (phải thực hiện trong ba năm đầu tiên kể từ khi có quyết 
định công nhận NCS). 

 
II. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển NCS phải đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện: 

1. Có một trong hai loại bằng tốt nghiệp sau: 
a. Có bằng tốt nghiệp Cao học ngành phù hợp / gần phù hợp với chuyên ngành (CN) đăng ký dự tuyển. 

Điểm trung bình tốt nghiệp Cao học phải được xếp từ hạng “Khá” trở lên (các thí sinh với bằng tốt 
nghiệp chưa được xếp hạng có thể xem cách tính điểm xếp hạng của ĐHBK Hà Nội trong Phụ lục 2). 

b. Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành phù hợp với CN đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt 
nghiệp Đại học phải được xếp hạng “Giỏi”. 

2. Có một bản đề cương về dự định nghiên cứu (NC): 
a. Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực NC, lý do lựa chọn lĩnh vực NC, mục tiêu và mong muốn 

đạt được. 
b. Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo. 
c. Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay 

lĩnh vực dự định NC. 
d. Đề xuất người hướng dẫn (NHD) trên cơ sở sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất. 

3. Có hai thư giới thiệu: 
a. Hoặc của hai nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng CN. 
b. Hoặc của một nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng CN và của thủ trưởng đơn vị 

công tác của thí sinh. 
c. Những người viết thư giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng đã cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên 

môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của 
người dự tuyển. 

4. Có đủ trình độ ngoại ngữ: 
a. Đối với người có bằng tốt nghiệp Cao học: Phải có một trong ba loại chứng chỉ sau đây: 

• Đã tham gia thi tiếng Anh đầu ra của Cao học với kết quả “Đạt”. 
• Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên (trong thời hạn 2 năm kể từ 

ngày cấp). 
• Có một trong các văn bằng: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành tiếng Anh, tốt nghiệp Đại học / Cao 

học tại nước ngoài (hoặc trong nước) mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng 
Anh không qua phiên dịch. 

b. Đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học: Phải có trình độ ngoại ngữ tương đương như trường hợp được 
miễn thi tuyển sinh đầu vào Cao học. Nghĩa là, phải có một trong hai loại chứng chỉ sau đây: 
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• Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên (xem Khoản 2c Điều 16 
của Quy định 1492/2009 của ĐHBK Hà Nội). Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ là 2 năm kể từ ngày 
cấp (tính tới ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30/06/2010). 

• Có một trong các văn bằng: Tốt nghiệp Đại học ngành ngoại ngữ, tốt nghiệp Đại học tại nước ngoài, 
tốt nghiệp Đại học trong nước mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh 
không qua phiên dịch. 

 
III. Hồ sơ dự tuyển: 

1. Hồ sơ gồm có: 
a. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu: ghi rõ địa chỉ gửi thư, điện thoại liên hệ, ngành tốt nghiệp Đại học hoặc 

Cao học và ngành xin dự tuyển NCS có kèm theo mã số). 
b. Lý lịch khoa học (theo mẫu). 
c. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú với các đối tượng thuộc diện học tự do, và của cơ 

quan với các đối tượng đang công tác). 
d. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ (của Trung tâm y tế trường ĐHBKHN hoặc bệnh viện đa khoa). 
e. Các văn bản: 
• Bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm (các thí sinh mới bảo vệ tốt nghiệp và 

đạt tiêu chuẩn xếp hạng nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp xem hướng dẫn tại Phụ lục 3). 
• Bản đề cương về dự định NC. 
• Các thư giới thiệu (theo mẫu). 
• Xác nhận trình độ ngoại ngữ. 
• Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử/cho phép đi học (phải ghi rõ: cam kết tạo điều kiện để NCS thực hiện 

hình thức đào tạo đã lựa chọn tại mục I), hoặc xác định nhân thân của địa phương cư trú (đối với người chưa đi 
làm). 

f. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (không bắt buộc). 
g. Hai ảnh 3×4. 

2. Thời gian phát hành hồ sơ:      từ ngày 15/05/2010  đến hết ngày 31/05/2010 
3. Thời gian  nhận hồ sơ:        từ ngày 15/06/2010  đến hết ngày 30/06/2010 
4. Địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xử lý hồ sơ: Viện Đào tạo sau đại học 

 
Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ: 
Viện Đào tạo sau đại học, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, C1-212 
Điện thoại: 04 - 38692115 nối máy 111(NCS), Website:http://sdh.hut.edu.vn  
 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                      (đã ký) 
 

  PGS. TS. NGUYỄN CẢNH LƯƠNG 
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THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 
ĐỢT 2 NĂM 2010 

 
Phụ lục 1. Danh mục tên và mã chuyên ngành đào tạo bậc Tiến sĩ 
Số TT MÃ SỐ TÊN CHUYÊN NGÀNH  

1 62 46 01 01 Toán giải tích 
2 62 46 30 01 Toán học tính toán 
3 62 46 01 05 Phương trình vi phân và tích phân 
4 62 46 15 01 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học 
5 62 46 20 01 Lý thuyết tối ưu 
6 62 46 35 01 Đảm bảo toán học cho  máy tính và hệ thống tính toán 
7 62 48 01 01 Khoa học máy tính 
8 62 48 05 01 Hệ thống thông tin 
9 62 48 10 01 Công nghệ phần mềm 
10 62 48 15 01 Truyền dữ liệu và mạng máy tính 
11 62 44 01 01 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán 
12 62 44 17 01 Vật lý kỹ thuật 
13 62 44 03 01 Vật lý vô tuyến và Điện tử 
14 62 44 07 01 Vật lý chất rắn 
15 62 44 21 01 Cơ học vật thể rắn 
16 62 52 34 01 Kỹ thuật động cơ nhiệt 
17 62 52 35 01 Kỹ thuật ôtô máy kéo 
18 62 44 22 01 Cơ học chất lỏng 
19 62 52 16 01 Kỹ thuật máy và thiết bị thuỷ khí 
20 62 52 04 15 Kỹ thuật máy công cụ 
21 62 52 04 05 Công nghệ tạo hình vật liệu 
22 62 52 60 10 Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động 
23 62 52 02 01 Cơ học kỹ thuật 
24 62 52 04 01 Công nghệ chế tạo máy 
25 62 52 04 10 Công nghệ cơ khí chính xác và quang học 
26 62 52 60 01 Tự động hoá 
27 62 52 60 05 Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu 
28 62 52 50 05 Mạng và Hệ thống điện 
29 62 52 50 01 Thiết bị điện 
30 62 52 60 20 Tự động hoá xí nghiệp công nghiệp 
31 62 52 62 01 Đo lường 
32 62 52 70 01 Kỹ thuật điện tử 
33 62 52 70 05 Kỹ thuật viễn thông 
34 62 52 73 01 Kỹ thuật mật mã 
35 62 52 92 01 Công nghệ vật liệu điện tử 
36 62 52 92 05 Công nghệ vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử 
37 62 52 90 01 Công nghệ vật liệu vô cơ (luyện kim) 
38 62 44 50 15 Kim loại học 
39 62 44 31 01 Hóa lý thuyết và hóa lý 
40 62 44 29 01 Hóa phân tích 
41 62 44 27 01 Hóa hữu cơ 
42 62 44 35 01 Hóa dầu và xúc tác hữu cơ 
43 62 52 94 01 Công nghệ vật liệu Cao phân tử và tổ hợp 
44 62 52 77 01 Quá trình thiết bị công nghệ hoá học 
45 62 52 76 01 Công nghệ điện hoá và bảo vệ kim loại 
46 62 52 75 01 Công nghệ hoá học các chất vô cơ 
47 62 54 02 01 Chế biến thực phẩm và đồ uống 
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48 62 54 02 05 Công nghệ sinh học thực phẩm 
49 62 54 10 01 Công nghệ bảo quản, sơ chế nông lâm sản sau thu hoạch 
50 62 31 09 01 Kinh tế công nghiệp 
51 62 31 03 01 Kinh tế học 
52 62 52 20 05 Công nghệ dệt may 
53 62 52 80 01 Công nghệ và thiết bị nhiệt 
54 62 52 80 05 Công nghệ và thiết bị lạnh 
55 62 85 06 01 Công nghệ môi trường nước và nước thải 
56 62 85 06 10 Công nghệ môi trường chất thải rắn 
57 62 85 06 05 Công nghệ môi trường không khí 

 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
                  (đã ký) 
 
                                                             PGS. TS. NGUYỄN CẢNH LƯƠNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 
ĐỢT 2 NĂM 2010 

 
Phụ lục 2. Cách tính điểm xếp hạng của ĐHBK Hà Nội 
• Khoản 2 Điều 79 của Quy định 1492/2009 đã xác định rõ: Xếp hạng tốt nghiệp cho học viên được 

thực hiện căn cứ điểm trung bình tích lũy theo thang điểm đánh giá như sau. 
Điểm số từ  9 – 10  Xếp loại Xuất sắc 

        Điểm số từ  8,0 – 8,9  Xếp loại Giỏi 
        Điểm số từ  7,0 – 7,9  Xếp loại Khá 
        Điểm số từ  6,0 – 6,9  Xếp loại Trung bình khá 
        Điểm số từ  5,0 – 5,9  Xếp loại Trung bình 
• Điều 78 của Quy định 1492/2009 đã quy định về cách tính điểm trung bình tích lũy theo công thức 

sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy: 
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Trong đó:    T : Điểm trung bình tích luỹ 
        ai : Điểm của môn học thứ i (đã quy đổi sang điểm số) 
        ni : Số tín chỉ (hoặc số học trình) của môn học thứ i 
        n  : Tổng số môn học. 
• Điểm luận văn tốt nghiệp Cao học cũng phải được sử dụng trong công thức trên khi xếp hạng tốt 

nghiệp theo nguyên tắc: 
+ Luận văn tốt nghiệp được coi là một môn học. 
+ Số lượng tín chỉ (hay học trình) của luận văn tốt nghiệp đã được quy định cụ thể trong chương 

trình đào tạo của mỗi trường. 
+ Các thí sinh có bằng Thạc sĩ không do ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp phải lấy xác nhận của cơ sở 

đào tạo Cao học về khối lượng (số lượng tín chỉ hay học trình) quy định cho luận văn tốt 
nghiệp Cao học chuyên ngành mà thí sinh đăng ký. 

 
 

Phụ lục 3. Thời hạn trình bản gốc của bằng tốt nghiệp 
Tới thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển có những thí sinh chỉ mới bảo vệ tốt nghiệp Cao học hay Đại học 

với kết quả đáp ứng đủ mức xếp hạng theo yêu cầu, nhưng thí sinh chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 
Trong những trường hợp đó, Viện Đào tạo sau đại học đồng ý tiếp nhận hồ sơ dự tuyển với các điều 
kiện: 
1. Thí sinh phải nộp các văn bản sau: 

+ Bảng điểm đầy đủ của quá trình học tập. 
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo. 

2. Thí sinh phải viết bản cam đoan sẽ nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trong thời hạn 1 
năm kể từ ngày có quyết định công nhận NCS. Quá thời hạn 1 năm, nếu NCS không trình bảng 
điểm và văn bằng gốc thì các kết quả công nhận của quá trình xét tuyển NCS trước đó tự động 
bị hủy (khi nộp bản sao, NCS phải trình bản gốc để đối chiếu). 

 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học 
(đã ký) 

PGS. TSKH. Nguyễn Phùng Quang 


