
 
 

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

PHÒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

************* 

PHIẾU THU NHẬN HỒ SƠ 
Nội dung:  HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH/DỰ BỊ TIẾN SĨ 

Ngày thu nhận:  ………… / ………… / ………… 

Hồ sơ bao gồm: 

TT Nội dung 

Đối tượng 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Nghiên 

cứu sinh 

Dự bị 

tiến sĩ 

1 Đơn đăng ký dự tuyển   1 Mẫu 1 

2 Bản sao bằng đại học   1  

3 Bản sao bảng điểm đại học   1  

4 Bản sao bằng thạc sĩ Nếu có Nếu có 1  

5 Bản sao bảng điểm cao học Nếu có Nếu có 1  

6 Sơ yếu lý lịch   1 Mẫu 2 

7 

Công văn giới thiệu dự tuyển của thủ 

trưởng cơ quan đối với người đang đi 

làm 

 Nếu có 1  

8 
Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa 

khoa 
  1  

9 Giấy chứng nhận thâm niên công tác Nếu có Nếu có 1 Mẫu 3 

10 
Bản sao các quyết định tuyển dụng, bổ 

nhiệm chứng minh thâm niên công tác 
Nếu có Nếu có 1  

11 
Bản kê khai các công trình khoa học đã 

công bố 
  1 Mẫu 4 

12 Bản sao bài báo    7  

13 Đề cương nghiên cứu   7 Mẫu 5.1/ 5.2 

14 
Bản dự kiến kế hoạch học tập, nghiên 

cứu toàn khóa 
   Mẫu 6 

15 
Thư giới thiệu (dán kín, ký niêm 

phong) 
  1-2 Mẫu 7 

16 

Lí lịch khoa học của nhà khoa học có 

thư giới thiệu đồng ý làm cán bộ 

hướng dẫn  

  1-2  



 
 

17 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ  Nếu có 1 

Đối với văn 

bằng do cơ sở 

nước ngoài cấp 

phải được thẩm 

định bởi Cục 

quản lí chất 

lượng – Bộ 

Giáo và Đào 

tạo  

18 Ảnh thẻ (3×4 cm)   4  

 

Người nộp 

(chữ ký, họ và tên) 
Cán bộ xử lý 

(chữ ký, họ và tên) 



 
 

Mẫu 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH/ DỰ BỊ TIẾN SĨ 

 

 Kính gửi:  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ   

  

Tôi tên là: ............................................................Nam, Nữ: ............................................. 

Sinh ngày: ......................................................................................................................... 

Nơi sinh : .......................................................................................................................... 

Số điện thoại di động :………………………..Email :……………….. ...........................  

Nơi ở hiện nay:  ................................................................................................................ 

Nghề nghiệp và chức vụ (nếu có): .................................................................................... 

Nơi đang công tác: ............................................................................................................ 

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm công tác hiện nay: ............................................................. 

Diện ưu tiên (nếu có): ....................................................................................................... 

Đối tượng dự thi: (Cử nhân, Thạc sĩ): .............................................................................. 

Văn bằng đại học đã có: .................................. Hệ đào tạo: ..............................................   

Trường đào tạo:................................................ Ngành đào tạo:  .......................................  

Năm tốt nghiệp:................................................ Xếp loại tốt nghiệp:  ...............................  

Văn bằng cao học đã có: .................................  Ngành đào tạo:   .....................................  

Trường đào tạo:................................................  Năm tốt nghiệp: .....................................  

Chuyên ngành/ngành: ……………………………..... Mã số:  .........................................  

Trình độ, văn bằng ngoại ngữ đã có:  ................................................................................  

 

         Tôi xin được dự tuyển nghiên cứu sinh/ dự bị tiến sĩ đợt tháng ......./20..... tại Đại 

học Huế,   

Ngành:........................................................................ Mã số:  ..........................................  

Đơn vị đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

          Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ quy định đào tạo trình độ tiến sĩ/ dự bị tiến 

sĩ của Đại học Huế trong dự tuyển cũng như trong quá trình học tập. 

                                                                                                                                                               

                                                                          , ngày …… tháng …… năm 20......   

Xác nhận của cơ quan công tác 

(hay chính quyền 

đối với người chưa đi làm) 

 

Người viết đơn 

      

     



 
 

     Mẫu 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

          I. PHẦN BẢN THÂN 

Họ và tên khai sinh :...................................................................Nam, Nữ........................ 

Tên thường gọi: .................................................................................................................   

Sinh ngày: .................tháng .................... năm..................................................................  

Nơi sinh: ........................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, xã, huyện, tỉnh): ...................................................... 

Dân tộc: ..............................  Tôn giáo:............................................................................. 

Chức vụ và nơi làm việc hiện nay (ghi rõ khoa, phòng, cơ quan và địa chỉ cơ quan):  

Bậc lương: ........................................................................................................................ 

Đoàn thể  đang  tham gia (Đảng viên, Đoàn viên TNCSHCM): 

Trình độ văn hoá:........................................ Nơi cấp:.....................................................  

Trình độ chuyên môn: ...................................................................................................... 

Bằng tốt nghiệp :............................................................................................................... 

Nơi cấp :...................................................theo QĐ ký ngày      /       /năm  

1. Quá trình học tập và làm việc của bản thân từ 18 tuổi trở lên 

Tháng 

năm 
Học hoặc làm việc gì Ở đâu Thành tích học tập làm việc 

    

2. Khen thưởng, kỷ luật : 

a/ Khen thưởng (Từ bằng khen trở lên): 

....................................................................................................................................... 

b/ Kỷ luật (ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên): 

....................................................................................................................................... 

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

(Ghi rõ họ và tên, nghề nghiệp, nơi làm việc và chỗ ở) 

Họ và tên cha : ...................................................................................................................  

Tuổi :.................. nghề nghiệp : .........................................................................................   

Nơi làm việc (chỗ ở): .........................................................................................................  

Họ và tên mẹ: .....................................................................................................................  

Tuổi :.......................  nghề nghiệp :  ..................................................................................  

Nơi làm việc (chỗ ở): .........................................................................................................  

Anh, chị, em ruột, vợ hoặc chồng, con (Ghi như phần cha mẹ):……………………… 

III. TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN 

1. Phẩm chất, đạo đức bản thân (nêu những nét chính):................................... 

2. Năng lực: ......................................................................................................................  

3. Sở trường:.....................................................................................................................  

4. Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì 

sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                                                , ngày....... tháng....  năm ...... 

Xác nhận của cơ quan công tác 

(hay chính quyền 

đối với người chưa đi làm) 

Người viết đơn 

      



 
 

Mẫu 3                    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

  Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc  

 

 

    GIẤY CHỨNG NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC 
 

Tôi tên là:  .........................................................................................................................  

Sinh ngày: ……….tháng ……….năm…………Dân tộc: .........................................................  

Nơi sinh:  .............................................................................................................................................................  

Quê quán:  .........................................................................................................................  

Năm tốt nghiệp Đại học:………… Chuyên ngành/ngành: ..................................................  

Năm tốt nghiệp Cao học:...……… Chuyên ngành/ngành: ..................................................  

Công việc đang làm: .........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………Điện thoại: ..............................................  

     Tôi đã có thâm niên công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo liên tục là ....... 

năm (từ tháng…năm…….), trong đó ….. năm hợp đồng và ….năm trong biên chế. 

     Tôi xin cam đoan các nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                                                                       ........., ngày ....tháng ....năm 20.... 

         Xác nhận của cơ quan                                         Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                    Mẫu 4 

 

BẢN KÊ KHAI CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 
     
 

Họ và tên:  ......................................................................................................................... . 

Ngành dự tuyển: .............................................................................................................. 

Các công trình khoa học 
 

TT Tiêu đề bài báo khoa học 
Tên tạp chí,  

số tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

Viết một mình 

hay có người 

tham gia 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

TT Tên công trình Mã số 

Năm 

nghiệm 

thu 

Tư cách 

tham gia 

1     

2     

3     

4     

5     

 

                                                        ……., ngày ….. tháng ….. năm 20..... 

                                                                                      Người kê khai 

 

 



 
 

Mẫu 5.1 

HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
  

A. Nội dung đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ 

 Mở đầu: Phần mở đầu trình bày tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học (lý thuyết) và 

thực tiễn của đề tài nghiên cứu đã chọn để thể hiện. 

Chương I. Tổng quan về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước của 

vấn đề (lĩnh vực) khoa học liên quan đề tài nghiên cứu 

1.1. Thực trạng, kết quả nghiên cứu của vấn đề (lĩnh vực) đã công bố ở trong 

nước từ trước cho đến nay. 

1.2. Thực trạng, kết quả nghiên cứu của vấn đề (lĩnh vực) ở nước ngoài từ trước 

cho đến nay. 

Khi trình bày cần nêu được các thành tựu, kết quả nghiên cứu lý thuyết, thực 

nghiệm và ứng dụng thực tiễn cũng như phân tích những tổn tại, hạn chế (nếu có) của 

các công trình thuộc vấn đề (lĩnh vực) liên quan đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ. 

Chương II. Mục tiêu, đối tượng, nội dung, phạm vi và phương pháp nghiên 

cứu 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án: Bao gồm mục tiêu tổng quát và mục 

tiêu cụ thể của vấn đề (lĩnh vực) nghiên cứu cần đạt được. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Nêu và lý giải chọn đối tượng và số lượng hay qui 

mô đối tượng nghiên cứu (bệnh nhân, cây trồng, vật nuôi, lãnh thổ, lĩnh vực khoa học- 

công nghệ...) 

2.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu: Trình bày rõ các nội dung nghiên cứu 

chủ yếu và phạm vi nghiên cứu trên cơ sở xét tới yêu cầu đáp ứng mục tiêu của luận 

án và tính khả thi trong thực hiện luận án. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu: Trình bày hệ thống các phương pháp nghiên cứu 

đề tài theo các nội dung nghiên cứu đã xác định ở Mục 2.3. Mỗi phương pháp (hoặc 

kết hợp một vài phương pháp) được trình bày trong một tiểu mục tương ứng. Khi vận 

dụng một phương pháp nghiên cứu cần nói rõ khả năng của phương pháp đó giải quyết 

được nội dung chủ yếu nào, mức độ chính xác và hiện đại so với các phương pháp, 

thiết bị khác cũng như khả năng tiếp cận, sử dụng trang thiết bị khi triển khai nghiên 

cứu theo phương pháp đó. 

Chương III. Nơi nghiên cứu đề tài, dự kiến kế hoạch và kinh phí, trang 

thiết bị chủ yếu phục vụ nghiên cứu đề tài 
3.1. Nơi thực hiện đề tài: Ngoài các đơn vị đào tạo trong Đại Học Huế, nghiên 

cứu sinh cần nói rõ đơn vị nghiên cứu nào dự kiến chọn để triển khai thực nghiệm (nếu 

có). 

3.2. Kế hoạch dự kiến triển khai nghiên cứu đề tài: Các nội dung học tập, 

nghiên cứu cũng như tham dự Hội nghị, hội thảo khoa học, công bố kết quả nghiên 

cứu... cần phải xây dựng kế hoạch hóa theo quý, 6 tháng, năm (có thể theo tháng) để 

nghiên cứu sinh và người hướng dẫn khoa học bám sát thực hiện, đồng thời đơn vị 

quản lý đào tạo dễ dàng đánh giá tiến độ, chất lượng học tập và nghiên cứu của nghiên 

cứu sinh. 

3.3. Dự kiến nhu cầu kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật, mẫu vật, hóa chất phục vụ 

nghiên cứu để tài: 

Để triển khai nghiên cứu đề tài nghiên cứu sinh phải dự trù kinh phí, trang thiết 

bị kỹ thuật chủ yếu, mẫu vật, hóa chất... đồng thời lên kế hoạch về sử dụng kinh phí, 



 
 

trang thiết bị, mẫu vật... đó để đơn vị quản lý đào tạo có cơ sở đánh giá kỹ hơn về tính 

chất khả thi của đề tài nghiên cứu với nội dung và phương pháp nghiên cứu đã chọn, 

nhất là xem xét việc hỗ trợ kinh phí và các điều kiện nghiên cứu khác cho nghiên cứu 

sinh. 

Tài liệu tham khảo chủ yếu: 

Tài liệu tham khảo bao gồm sách, tạp chí, các ấn phẩm khoa học chính thức (đã 

công bố hoặc lưu trữ) khác mà nghiên cứu sinh đã đọc, sử dụng ý tưởng khoa học hoặc 

kết quả thực nghiệm và phải được chỉ rõ việc sử dụng các tài liệu đó trong bản thuyết 

minh đề cương nghiên cứu luận án. 

B. Trình bày đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ 

Toàn bộ đề cương nghiên cứu đề tài, tùy thuộc tính chất và lĩnh vực khoa học, 

sẽ được trình bày theo các phần, chương, kể cả biểu bảng, đồ thị, phụ lục và tài liệu 

tham khảo với khối lượng khoảng từ 25 đến 35 trang đánh máy vi tính trên khổ giấy 

A4 (nên trình bày trên một mặt giấy). Nội dung của đề cương nghiên cứu phải được 

trình bày ngắn gọn, cô đọng, có đánh số trang và đánh số biểu bảng, đồ thị và phụ lục 

(nếu có). 

Một đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ hoàn chỉnh phải được trình bày theo 

trình tự sau đây: 

- Bìa đề cương nghiên cứu luận án Tiến sĩ trình bày theo mẫu. 

+ Bìa ngoài, xem mẫu (A) 

 + Bìa trong (trang phụ bìa), xem mẫu (B) 

 

(A)                                                                    (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng các ký hiệu, bảng chữ viết tắt. Bảng chữ viết tắt cần trình bày bằng chữ 

cái có kèm theo chữ viết giải nghĩa đầy đủ. Không lạm dụng chữ viết tắt, nhất là 

những cụm từ dài hoặc ít xuất hiện trong đề cương nghiên cứu. 

- Mục lục: Trong trang (có thể vài trang) mục lục chỉ ghi các phần, chương. 

Đối với mỗi chương chỉ cần ghi đến mục là đủ. 

- Mở đầu: Nội dung trình bày trong phần mở đầu đã đề cập ở trên, trong đó 

cần  tránh nhầm lẫn mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài. 

- Các chương: Số thứ tự các chương, mục, tiểu mục phải đánh số bằng hệ thống 

chữ số Ả rập. Mục, tiểu mục (đôi khi cần đến tiểu mục phụ) được đánh số bằng nhóm 

hai, ba hoặc bốn (đối với tiểu mục phụ) chữ số tương ứng và cách nhau một dấu chấm. 

Ví dụ: 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ + Tên Ngành 

 
          

         Tên đề tài nghiên cứu: … 

          Người thực hiện: 

 

 
 

 

Huế, năm… 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

 
Họ và tên người thực hiện 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
    

 

Ngành: …………. 

Mã số: ………….. 

Người hướng dẫn: …….. 

 

 

Huế, năm….. 



 
 

Chương 2 

Mục 2.1 

Tiểu mục 2.1.1 

Tiểu mục phụ 2.1.1.1 

- Danh mục tài liệu tham khảo chủ yếu: Được trích dẫn theo kiểu IEEE hoặc 

APA. 

- Phụ lục (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mẫu 5.2 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN DỰ BỊ TIẾN SĨ 

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của 

người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một 

hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin 

có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu...). Bài luận dài tối thiểu 6 

trang giấy A4 (với kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13-14, mã UNICODE, lề trên: 

cách mép trên từ 2cm – 2.5cm, lề dưới: cách mép dưới từ 2cm – 2.5cm, lề trái: cách 

mép trái từ 3cm- 3.5cm, lề phải: cách mép phải từ 1.5cm – 2cm, khoảng cách dòng: 

Multipe 1.2, khổ giấy A4 (210 × 297mm)), gồm những nội dung chính sau đây:  

 

I. Phần 1: Giới thiệu khái quát lĩnh vực/hướng nghiên cứu: 

1. Lĩnh vực/hướng dự định nghiên cứu; 

2. Lí do lựa chọn lĩnh vực/hướng nghiên cứu; 

3. Mục tiêu nghiên cứu; 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của hướng nghiên cứu; 

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu; 

6. Dự kiến nơi thực hiện các nghiên cứu. 

II. Phần 2: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập 

1. Trình bày kinh nghiệm của người học về khả năng nghiên cứu, kinh nghiệm 

thực tế, kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người học trong vấn đề dự định 

nghiên cứu. 

2. Kế hoạch đăng ký học dự bị tiến sĩ: 

- Thời gian đăng ký học; 

- Kế hoạch học tập, nghiên cứu; 

  - Đề xuất khác của người học (nếu có).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mẫu 6 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TOÀN KHÓA 

 CỦA NGHIÊN CỨU SINH 

 

Đơn vị đào tạo: 

Họ và tên nghiên cứu sinh: 

Tên đề tài: 

Ngành đào tạo: 

Mã ngành đào tạo: 

Năm học 
Nội dung học tập, 

nghiên cứu 

Khối lượng học 

tập, nghiên cứu 

đăng kí 

Kết quả dự kiến 

Năm thứ 1 

Các học phần về 

chuyên môn bổ 

sung (nếu có) 

10-12 tín chỉ 
Chứng nhận kết 

thúc học phần 

Các học phần về 

phương pháp 

nghiên cứu 

04-06 tín chỉ 
Chứng nhận kết 

thúc học phần 

Năm thứ 2 
Thực hiện phần 1 

của Luận án 
đến 24 tín chỉ 

Chương Tổng quan 

về vấn đề nghiên 

cứu, phương pháp 

nghiên cứu... 

Năm thứ 3 
Thực hiện phần 2 

của Luận án 
đến 30 tín chỉ 

Luận án và các bài 

công bố,... 

Năm thứ 4 
Thực hiện phần 3 

của Luận án 

Số tín chỉ còn lại 

của chương trình 

04 năm 

Luận án và các bài 

công bố,... 

Lưu ý: phần in nghiêng là ví dụ về các nội dung trong kế hoạch học tập, nghiên cứu 

toàn khóa. Kế hoạch cụ thể của nghiên cứu sinh được xây dựng căn cứ vào quy định 

về chương tình đào tạo tiến sĩ đã công bố.  

 

 

 

 



 
 

Mẫu 7                                        

THƯ GIỚI THIỆU 

 

 Yêu cầu về thư giới thiệu đối với hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 

Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc 

có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng ngành hoặc nhóm ngành và 01 thư 

giới thiệu của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người dự tuyển, đang công tác tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có 

chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng 

ngành hoặc nhóm ngành đối với người dự tuyển tự do. Thư giới thiệu phải có các nội 

dung đánh giá, nhận xét người dự tuyển về: 

a) Phẩm chất nghề nghiệp, năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng nghiên 

cứu; 

b) Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu 

sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn, cần bổ sung thêm nhận xét về 

nội dung nghiên cứu, tính cấp thiết, khả thi của đề tài; 

c) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm 

nghiên cứu sinh.  

 

 Yêu cầu về thư giới thiệu đối với hồ sơ dự tuyển dự bị tiến sĩ 

Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc 

có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng ngành hoặc nhóm ngành đồng ý 

hướng dẫn trong thời gian dự bị tiến sĩ. Thư giới thiệu phải có các nội dung đánh giá, 

nhận xét người dự tuyển về: 

a) Phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp; 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn, khả năng nghiên cứu; 

c) Phương pháp làm việc; 

d) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

đ)  Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển tham gia 

chương trình dự bị tiến sĩ.  

 

 Mẫu thư giới thiệu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

         

 

THƯ GIỚI THIỆU 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Đại học Huế 

Tôi tên là: ................................................................................................................ 

Học vị: ......................................................................................................................   



 
 

Chức danh khoa học: ................................................................................................  

Chuyên ngành/ngành:  ................. Mã số chuyên ngành/ngành: ............................. 

Chức vụ và đơn vị công tác:.................................................................................... 

Giới thiệu thí sinh:.................................................................................................... 

dự tuyển nghiên cứu sinh ngành..............................................................tại Đơn vị đào 

tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đợt tuyển sinh tháng ... năm  

Tôi đã cùng công tác hoặc hoạt động chuyên môn với thí sinh từ: ......................... 

Tôi xin giới thiệu, nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự 

tuyển như sau: 

1. Về phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp: .......................................  

2. Về năng lực hoạt động chuyên môn: ...................................................................  

3. Về phương pháp làm việc: ...................................................................................  

4. Về khả năng nghiên cứu: .....................................................................................  

5. Về khả năng làm việc theo nhóm:........................................................................  

6. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển: ..............................................................  

7. Triển vọng phát triển về chuyên môn: .................................................................  

8. Những nhận xét khác: ..........................................................................................  

9. Căn cứ những nhận xét trên, tôi xin giới thiệu với Hội đồng thí sinh làm 

nghiên cứu sinh với mức độ ủng hộ giới thiệu (đánh dấu x vào dòng phù hợp): 

- Giới thiệu:                                  

- Giới thiệu với sự ủng hộ cao:     

Nếu ứng viên trúng tuyển nghiên cứu sinh, tôi đồng ý/không đồng ý nhận làm 

người hướng dẫn khoa học. 

                                                                   .....................,ngày..........tháng...năm  ....    

                                                                                           Người giới thiệu  

 

 


