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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM …..
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến sĩ năm
……như sau:
I. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.
Chuyên ngành
Mã số
Chỉ tiêu
1- Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
62 58 02 02
2- Kỹ thuật tài nguyên nước
62 58 02 12
3- Môi trường đất và nước
62 44 03 03
4- Địa kỹ thuật xây dựng
62 58 02 11
5- Thủy văn học
62 44 02 24
II. Điều kiện dự tuyển:
Thông tin về điều kiện dự tuyển và các mẫu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên
website: http://www.vawr.org.vn/, mục Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu tại phụ lục II);
2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ,
chứng chỉ ngoại ngữ, bảng điểm đại học (nếu có);
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư
trú;
4. Lý lịch khoa học (theo mẫu tại phụ lục III);
5. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan (nếu đang công tác ở cơ quan);
6. Giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện đa khoa;
7. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn
(nếu có);
8. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu tại phụ lục IV)
9. Hai thư giới thiệu của nhà khoa học hoặc tổ chức.
10. Bản sao chụp các bài báo đã đăng;
11. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
IV. Hình thức tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: Xét tuyển.
V. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày …..tháng….năm…
Thời gian dự kiến xét tuyển: Tuần cuối tháng 11 hàng năm.
Thời gian công bố kết quả:
Thời gian nhập học:
VI. Lệ phí dự tuyển: Theo Quy định hiện hành của Nhà nước.
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VII. Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ:
1. Phía Bắc: Ban Tổ chức, Hành chính - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0913000769 hoặc 04.35639908
(TS. Phạm Hồng Cường); Email: liencuong@vawr.org.vn; Fax: 04. 35632827.
2.
Phía Nam: Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0983579997 (chị Thu Hiền); 08.39233228; Fax: 08.39235028./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Ban Giám đốc Viện (để b/c);
- Các cơ quan, Trường ĐH, CĐ, Viện NC;
- Website Viện;
- Lưu: VT, TCHC.
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ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM ……
1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có
bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, ngành
phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển:
Chuyên ngành dự
tuyển tiến sĩ
Kỹ thuật xây dựng
công trình thủy

Kỹ thuật Tài
nguyên nước

Môi trường Đất và
nước

Địa kỹ thuật xây
dựng

Thủy văn học

Ngành/chuyên ngành Thạc sĩ phù hợp
- Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ;
- Thủy văn học;
- Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc
địa;
- Nhóm ngành kiến trúc và xây dựng.
- Kỹ thuật tài nguyên nước;
- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;
- Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;
- Thủy văn học;
- Nhóm chuyên ngành Khoa học môi trường;
- Nhóm chuyên ngành xây dựng;
- Nhóm chuyên ngành nông nghiệp;
- Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường.
- Môi trường đất và nước;
- Nhóm ngành khoa học môi trường và bảo vệ môi trường;
- Nhóm ngành thủy lợi;
- Nhóm ngành thủy văn học (bao gồm cả địa chất thủy văn);
- Nhóm ngành Hóa;
- Hóa môi trường;
- Nhóm ngành xây dựng;
- Nhóm ngành Nông học;
- Nhóm ngành Địa lý;
- Nhóm chuyên ngành khoa học trái đất;
- Hải dương học;
- Cơ học Chất lỏng và Chất khí.
- Địa kỹ thuật xây dựng;
- Nhóm chuyên ngành khoa học trái đất;
- Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc
địa;
- Nhóm ngành kiến trúc và xây dựng.
- Thủy văn học;
- Kỹ thuật môi trường;
- Nhóm chuyên ngành khoa học trái đất;
- Nhóm chuyên ngành khoa học môi trường;
- Nhóm chuyên ngành xây dựng;
- Nhóm ngành môi trường và bảo vệ môi trường.
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2. Có đề cương nghiên cứu của thí sinh dự tuyển (theo mẫu):
3. Điều kiện về công trình đã công bố: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan
đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội
thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến
ngày đăng ký dự tuyển.
4. Có 2 thư giới thiệu: của các nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó
giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà
khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và
một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu
cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới
thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ
thể:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
e) Khả năng làm việc theo nhóm;
f) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu
sinh.
5. Trình độ ngoại ngữ : Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn
bằng ngoại ngữ sau đây:
a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho
người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là
tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của
Việt Nam cấp;
c. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic
Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp
trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong
thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản
này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng
Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương
(Phụ lục I) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế
và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký
dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể
diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh
và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
6. Kinh nghiệm công tác: Người dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít
nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt
nghiệp đại học, tính từ ngày Trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định công nhận tốt nghiệp,
đến ngày đăng ký dự tuyển). Đối với người tốt nghiệp loại khá, giỏi được miễn quy
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định về thâm niên công tác.
7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi
sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người
chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không
vi phạm pháp luật.
8. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo
quy định của Viện như: đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho người học
trong quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ.
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