
Danh sách các LAB/Nhóm NC/ Thầy, Cô/Công ty: 

Hỗ trợ học bổng khóa CH 2018 – Viện Điện 

STT Họ và tên 

Thầy/Cô 

hỗ trợ học 

bồng 

Hướng nghiên 

cứu 

Lab Số lượng 

học bổng 

cho 

master 

Mức hỗ trợ 

Học bổng 

Điều kiện nhận học bổng và hỗ trợ 

1 PGS. 

Hoàng Sĩ 

Hồng 

- Cảm biến 

-Thiết bị thông 

minh trên nền 

tảng hệ thống 

nhúng 

-Harvesting 

energy 

MANDEVICES Lab 

SĐT: 0934506261 

Mandevices.com 

Email: 

hong.hoangsy@gmail.com 

01 - -Toàn bộ học phí 

khóa học CH 

- -Phụ cấp phụ thêm 

hàng tháng 

- -Thưởngnếu có kết 

quả nghiên cứu công 

bố trên tạp chí thuộc 

danh mục SCOPUS, 

ISI 

Yêu cầu: 

- Check CV và phỏng vấn trực tiếp (SV tốt nghiệp ngành 

điều khiển tự động hóa, kĩ thuật điện, công nghệ thông 

tin, điện tử, cơ điện tử, vật lý…) 

- Công việc chính: tham gia nghiên cứu theo đề tài 

nghiên cứu (liên quan đến chế tạo cảm biến (làm việc 

theo hiệu ứng triboelectric) và thiết kế mạch xử lí tín 

hiệu) 

- Thời gian làm việc tại lab tối thiểu quy đổi tương 

đương 3,5 ngày/tuần 

Hỗ trợ: 

- Có thể sử dụng kết quả NC trên để làm luận văn tốt 

nghiệp 

- Cung cấp free máy tính, các công cụ nghiên cứu và bố 

trí chổ ngồi ở Lab 

- Tham dự free các hội nghị khoa học, các khóa đào tạo 

nâng cao của lab 

- Tham gia free các buổi party của Lab 

- Trong quá trình học có cơ hội tham dự các khóa trao 

đổi ngắn với các phòng thí nghiệm quốc tế từ Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… 

- Các kinh phí khác hỗ trợ thêm nếu tham gia các dự án 

khác của lab 

- Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp được giới thiệu 

trực tiếp đến các công ty hàng đầu việt nam như 

SAMSUNG, VIETTEL, FPT, Tập đoàn Điện Lực VN, 

các Nhà máy Điện 

- Cơ hội học tiếp lên TS ở trong và ngoài nước với các 

mức học bổng giá trị 



2 TS. Nguyễn 

Thanh 

Hường 

- Mạng cảm 

biến không 

dây 

- Anten và 

truyền sóng 

- Công nghệ 

RFID 

không chip 

- Thu thâp 

năng lượng 

tự chủ 

- Mạch điện 

tử tử in 

được 

RF Plus Lab 

SĐT: 0904466684 

Email: 

huong.nguyenthanh3 

@hust.edu.vn 

02 - ít nhất 50% học phí 

cao học 

- Lương nghiên cứu 

hàng tháng (3-4tr) 

- Hỗ trợ toàn bộ cơ sở 

vật chất, linh kiện, 

thiết bị trong quá 

trình làm cao học 

- Cấp 100% vé máy 

bay, phí tham dự, 

khách sạn nếu có bài 

đăng trên hội thảo 

chuyên ngành uy tín 

- Cấp 100% phí đăng 

bài trên các tạp chí 

chuyên ngành có uy 

tín trong và ngoài 

nước  

- Thưởng nếu có kết 

quả nghiên cứu công 

bố trên danh mục ISI, 

Scopus 

- SV tốt nghiệp ngành KT Điều khiển tự động hoá, KT 

điện, CNTT, ĐTVT, phỏng vấn trực tiếp 

- Nhiệm vụ: tham gia nghiên cứu đề tài theo một định 

hướng cụ thể (tuỳ thuộc vào đề tài đang có), có tham 

khảo định hướng ưu tiên của Sinh viên 

- Thời gian làm việc: toàn thời gian trên lab (5 

ngày/tuần) 

- Cơ sở vật chất: được cung cấp máy tính desktop, có 

chỗ ngồi ở lab, được hỗ trợ cài đặt các phần mềm và sử 

dụng cơ sở vật chất sẵn có của lab (máy đo công nghệ 

cao, máy CNC làm mạch, máy hàn, khò,…) , được 

thanh toán tiền làm thiết bị, linh kiện 

- Cơ hội thực tập ở Nhật, Đài Loan… 3-6 tháng trong 

hoặc kết thúc quá trình làm cao học 

- Cơ hội học tiếp lên tiến sĩ tại Nhật, Pháp, Canada và 

một số quốc gia khác với mức học bổng cao ngay sau 

khi tốt nghiệp 

- - Được giới thiệu làm việc tại Samsung, Viettel,  công 

ty tư nhân doanh số cao như Sao Việt, ASIC, Trí 

Nam,.. các Phòng nghiên cứu của Tổng cục Công an, 

Quân đội 

3 TS. Vũ Thị 

Thúy Nga 
- Thiết kế 

điều khiển 

cho các hệ 

thống 

truyền động 

- Điều khiển 

hệ thống 

năng lượng 

tái tạo 

Thiết kế quỹ 

đạo mẫu 

0962664171 

 

Email:nga.vuthithuy@hust.

edu.vn 

01 -Toàn bộ học phí 

khóa học cao học 

- -Có lương hỗ trợ 

hàng tháng 

- -Hỗ trợ kinh phí 

tham gia các hội 

nghị trong nước và 

quốc tế 

-  

 

Yêu cầu 

- Đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu (sẽ trao đổi 

khi phỏng vấn) 

- Thành thạo tiếng Anh (TOEIC từ 600 hoặc các chứng 

chỉ tương đương) 

- Có tối thiểu 01 bài báo được đăng trên các tạp chí 

thuộc danh mục ISI/SCOPUS (Accepted) khi kết thúc 

khóa học 

Cơ hội 

- Hợp tác nghiên cứu với các lab ở nước ngoài 

- Thăm quan, thực tập và cơ hội việc làm tại các tập 

đoàn lớn 

Chuyển tiếp lên NCS hoặc giới thiệu các học bổng làm 

NCS ở các trường quốc tế 



4 TS. Lê 

Minh Thùy 

-Antenna 5G và 

các mạch 

transceiver 

- Anten và EMC 

trong thiết kế hệ 

thống nhúng 

-Radar 

-Phục hồi năng 

lượng từ sóng 

điện từ: RF 

energy 

harvesting 

-Sạc pin không 

dây 

-Mạng cảm biến 

không dây tự 

chủ năng lượng 

trong IoT 

-An ninh bảo 

mật trong mạng 

điều khiển công 

nghiệp 

SCADA/DCS 

Hoặc các topic 

liên quan trên 

website của lab 

RF3I lab 

Website: rf3i.com 

Email: 

thuy.leminh@hust.edu.vn 

Số điên thoại : 

0948911283 

02 - Toàn bộ học phí 

khóa học cao học 

-Hỗ trợ phụ cấp thêm 

hàng tháng 

-Hỗ trợ kinh phí tham 

gia các hội nghị trong 

nước và quốc tế 

 

Yêu cầu: 

-Sinh viên qua phỏng vấn (Các sinh viên tốt nghiệp ngành 

điều khiển tự động hóa, điện tử, vật lý…đều có thể nộp CV 

và phỏng vấn) 

- Sinh vên tham gia các dự án công nghiệp/đề tài nghiên 

cứu trên lab theo một trong các hướng nghiên cứu của Lab. 

- Ưu tiên các học viên có định hướng làm tiếp tiến sĩ 

 

Cơ hội: 

- Cung cấp máy tính, các phần mềm chuyên dụng, chỗ 

ngồi trên lab. 

- Được sử dụng các trang thiết bị liên quan tới nghiên 

cứu trên lab. 

- Có cơ hội làm việc theo nhóm và các dự án liên kết với 

công ty. 

- Có cơ hội thực hàng tiếng Anh, tiếng Pháp với các sinh 

viên nước ngoài đang làm việc tại Lab. 

- Có cơ hội đi thực tập tại Pháp, Bỉ, Nhật. 

- Có cơ hội làm tiếp tiến sỹ  ở trong và ngoài nước với 

các mức học bổng giá trị. 

- Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp được giới thiệu 

trực tiếp đến các công ty lớn như: Viện nghiên cứu và 

phát triển VIETTEL, Viện hàng không vũ trụ-VIettel, 

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel, Công 

ty TNHHTT M3-tập toàn Viettel,  Viện Đo lường, Tập 

đoàn Điện Lực VN, công ty SAMSUNG, viện nghiên 

cứu VNPT, Công ty R&S Việt Nam,… 

5 PGS. 

Nguyễn 

Quang Địch 

Tự động hóa dich.nguyenquang@hust.e

du.vn 

 

dichnq@gmail.com 

 

SĐT: 0904329912 

04 Thạc 

sỹ khoa 

học 

5 triệu/tháng, và học 

phí cho toàn khoá 

học  

- Các phúc lợi du xuân, nghỉ hè, tham gia hội nghị miễn 

phí như cán bộ của Viện, đc bố trí chỗ ngồi và sẻ dụng 

các trang thiết bị nghiên cứu tại Viện 

- Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại Viện Điều Khiển 

tự động hóa 

- Làm việc fulltime tại Viện Điều Khiển tự động hóa 

 

6 TS. Phùng 

Anh Tuấn 

Mô hình hóa 

trường điện từ 

Chế tạo thiết bị 

điện 

Nghiên cứu vật 

liệu từ 

Bộ môn Thiết bị điện-Điện 

tử 

SĐT: 0984326321-

0948849921 

 

Email: 

02 - -Toàn bộ học phí 

khóa học cao học 

- -Phụ cấp phụ thêm 

hàng tháng 

-Thưởng nếu có kết 

Yêu cầu: 

- Kiểm tra CV trước khi phỏng vấn 

- Phỏng vấn trực tiếp (SV tốt nghiệp ngành điều khiển tự 

động hóa, kĩ thuật điện, công nghệ thông tin, điện tử, 

cơ điện tử, vật lý…) 

mailto:thuy.leminh@hust.edu.vn
mailto:dich.nguyenquang@hust.edu.vn
mailto:dich.nguyenquang@hust.edu.vn
mailto:dichnq@gmail.com


 

Nghiên cứu vật 

liệu cách điện 

Nghiên cứu quá 

trình nhiệt trong 

thiết bị điện 

Nghiên cứu biến 

dạng cơ tính và 

tác động đến 

thiết bị điện 

Nghiên cứu chế 

tạo thiết bị điện 

tử thông minh 

IoT 

tuan.phunganh1@hust.edu.

vn 

quả nghiên cứu công 

bố trên tạp chí thuộc 

danh mục SCOPUS, 

ISI 

- Công việc chính: tham gia nghiên cứu theo đề tài 

nghiên cứu liên quan đến : 

o Mô hình hóa trường điện từ 

o Chế tạo thiết bị điện 

o Nghiên cứu vật liệu từ 

o Nghiên cứu vật liệu cách điện 

o Nghiên cứu quá trình nhiệt trong thiết bị điện 

o Nghiên cứu biến dạng cơ tính và tác động đến 

thiết bị điện 

o Nghiên cứu chế tạo thiết bị điện tử thông 

minh IoT 

- Thời gian làm việc tại lab tối thiểu quy đổi tương 

đương 3,5 ngày/tuần 

Hỗ trợ và quyền lợi: 

- Có thể sử dụng kết quả NC trên để làm luận văn tốt 

nghiệp 

- Cung cấp máy tính, các công cụ nghiên cứu và bố trí 

chỗ ngồi 

- Tham dự các hội nghị khoa học, các khóa đào tạo nâng 

cao 

- Tham gia phối hợp nghiên cứu và chế tạo thực nghiệm 

ở công ty sản xuất 

- Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp được giới thiệu 

trực tiếp đến các công ty 

Cơ hội học tiếp lên TS ở trong và ngoài nước với các mức 

học bổng giá trị 

mailto:tuan.phunganh1@hust.edu.vn
mailto:tuan.phunganh1@hust.edu.vn

