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THÔNG BÁO
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014 của Đại học Huế

Căn cứ Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình
độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết
định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm
theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1
năm 2014 như sau:
I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911:
Gồm 16 chuyên ngành tại các đơn vị đào tạo sau:
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
1.1. Lịch sử Việt Nam (mã số: 62 22 03 13),
1.2. Sinh lý học thực vật (mã số: 62 42 01 12),
1.3. Vật lý chất rắn (mã số: 62 44 01 04),
1.4. Hóa lý thuyết và hóa lý (mã số: 62 44 01 19),
1.5. Ngôn ngữ học (mã số: 62 22 02 40).
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
2.1. Kinh tế nông nghiệp (mã số: 62 62 01 15).
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
3.1. Khoa học cây trồng (mã số: 62 62 01 10),
3.2. Chăn nuôi (mã số: 62 62 01 05).
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
4.1. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 62 44 01 03),
4.2. Đại số và lý thuyết số (mã số: 62 46 01 04).
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
5.1. Ngoại tiêu hóa (mã số: 62 72 01 25),
5.2. Sản phụ khoa (mã số: 62 72 01 31),
5.3. Nội tiêu hóa (mã số: 62 72 01 43),
5.4. Nội tiết (mã số: 62 72 01 45),
5.5. Nội tim mạch (mã số: 62 72 01 41),
5.6. Y tế công cộng (mã số: 62 72 03 01).

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét duyệt hồ sơ
III.THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:
1. Thời gian đào tạo: theo yêu cầu của chương trình đào tạo nhưng không quá 3 năm, trong
đó có tối đa 6 tháng đi thực tập ở nước ngoài (nếu đủ điều kiện).
2. Hình thức đào tạo: tập trung
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
1. Đối tượng dự tuyển: không quá 45 tuổi
a) Giảng viên biên chế hoặc giảng viên hợp đồng của các đại học, học viện có đào tạo đại
học, trường đại học, cao đẳng.
b) Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:
- Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển);
- Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
- Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà
trường.
2. Điều kiện dự tuyển: phải trúng tuyển trong kỳ xét tuyển Nghiên cứu sinh chung của
Đại học Huế
a) Đối với đối tượng là giảng viên: điều kiện dự tuyển thực hiện theo quy định tại Quy chế
đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.
b) Đối với đối tượng là người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên: phải có
các điều kiện sau:
- Về văn bằng: đáp ứng một trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình
tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học
tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương
đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam.
- Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp,
- Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng
viên sau khi tốt nghiệp,
- Có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh và trường cử đi dự
tuyển khi ứng viên trúng tuyển nghiên cứu sinh.
V. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGHIÊN CỨU SINH:
1. Trách nhiệm của nghiên cứu sinh:
a) Hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký và quay trở về cơ sở đào tạo cử đi học sau
khi tốt nghiệp để làm thủ tục tiếp nhận lại.
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b) Đóng đầy đủ học phí cho cơ sở đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo; tự đảm bảo
kinh phí chi trả các chi phí đào tạo tương ứng theo từng nhóm ngành nghề đào tạo để nộp
cho cơ sở đào tạo theo mức quy định cho thời gian kéo dài học tập (quá 3 năm theo quy
định).
c) Có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình
đào tạo hoặc không chấp hành theo sự phân công của tổ chức, cơ quan cử đi đào tạo sau khi
hoàn thành chương trình đào tạo. Việc bồi hoàn chi phí đào tạo được thực hiện theo quy
định hiện hành của Nhà nước về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
2. Quyền của Nghiên cứu sinh:
a) Được hỗ trợ kinh phí trong thời gian khóa đào tạo (không quá 3 năm) tùy theo từng
chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:
- Đối với nhóm ngành y dược: 16 triệu đồng/NCS/năm;
- Đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, thể
dục thể thao, nghệ thuật: 14 triệu đồng/NCS/năm;
- Đối với nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành
khác (nằm ngoài các nhóm ngành trên): 10 triệu đồng/NCS/năm;
b) Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm 1 khoản kinh phí theo mức quy định trên để các cơ
sở đào tạo hỗ trợ trực tiếp cho các NCS đang học có kết quả học tập tốt (có kết quả học tập
các học phần, chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ đạt loại giỏi trở lên; có chứng chỉ
ngoại ngữ đạt trình độ C1 theo khung chuẩn châu Âu; Hội đồng khoa học nhà trường kết
luận: Đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao hoặc có khả năng chuyển giao công nghệ; ưu
tiên ngành đào tạo thuộc khối khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông
nghiệp, một số ngành đặc thù thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề tài cần thiết
phải đi thực tập ở nước ngoài.) thực hiện các nội dung sau:
- Đăng bài báo khoa học trong nước hoặc quốc tế;
- Khảo sát trong nước, thực hành, thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu;
- Tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài: Tổng số NCS
được cử đi tối đa không quá 25% số NCS của Đề án 911 đang học tại cơ sở đào tạo.
b) Được trường cử đi đào tạo tạo điều kiện, bố trí thời gian để thực hiện chương trình đào
tạo theo quy định;
c) Được trưởng cử đi đào tạo tiếp nhận trở lại làm việc hoặc tuyển dụng làm giảng viên
sau khi tốt nghiệp theo đúng chuyên môn được đào tạo;
d) Trong thời hạn không quá 9 tháng kể từ ngày Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình
đào tạo, nếu trưởng cử Nghiên cứu sinh đi học không tiếp nhận trở lại làm việc hoặc không
tuyển dụng chính thức làm giảng viên và phân công công việc cho Nghiên cứu sinh thì
Nghiên cứu sinh phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
3. Nghĩa vụ của Nghiên cứu sinh:
a) Sau khi tốt nghiệp phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo. Thời gian tối thiểu
phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;
b) Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo (trừ
lý do bất khả kháng khiến cho Nghiên cứu sinh không thể tiếp tục học tập như: bệnh nặng,
thiên tai, chiến tranh, tai nạn, qua đời, ...), hoặc đã tốt nghiệp nhưng không phục vụ đủ thời
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gian làm việc cho trường đã cử đi đào tạo. Việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được
thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của cơ sở đào tạo.
2. Bảng cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh có xác nhận của đơn vị cử đi đào
tạo hoặc đơn vị tiếp nhận.
3. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý.
4. Giấy đồng ý tiếp nhận làm giảng viên của đơn vị tiếp nhận (dành cho thí sinh không
phải là giảng viên).
5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao
động dài hạn chờ tuyển dụng.
Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ,
số điện thoại liên hệ ở ngoài.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 20/4/2014
2. Địa điểm phát, thu nhận hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh dự tuyển liên hệ, mua và gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho cơ
sở đào tạo thuộc Đại học Huế theo địa chỉ: Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Huế, số 04 Lê
Lợi, Huế. Điện thoại: 054.3833578
- Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo Sau Đại học - Đại học Huế.
ĐT: 054.3833578
Fax: 054.3825902
E-mail: bansdh@hueuni.edu.vn
Nơi nhận:
- Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các Trường và các Ban chức năng
có liên quan thuộc ĐHH (để thực hiện) ;
- Các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, SĐH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký

Lê Văn Anh
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