
BQ GIAO DVC  vA DAO TIO 
DAI HQC THAI NGUYEN 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip  -  Tu! do -  Hanh  phic  

S6:  5//  /TB-DHTN Thai Nguyen, ngày  j  thang nám 2022 

THÔNG BAO TUYEN sINli DAO TLO TRINH 09 lIEN ST 
T1 04d HQC THAI NGUYEN THEO oE AN 89- NAM 2022 

- CAn c Quy& dinh  s6 89/QD-TFg ngày 18/01/2019 cia Chinh phi ban hành D 
an nâng cao nAng 1rc di ngi giàng vien, can b quãn 1y các cci sei giáo d%ic dai  hQc clap 
(mg yeu câu dôi mâi can bàn, toàn din giáo dic và dào tao  giai don 2019 - 2030; 

- CAn elm Thông tim s6 25/2021/TI'-BGDDT ngày 08/9/2021 cia B truing BO 
Giáo dic và Dào tao  Huâng dn trin khai dào tao  trInh d tiên si, trinh d thc si cho 
giang vin các Ca s& giáo dic dai  hQc theo Quyêt djnh so 89/QD-TTg ngày 18/01/2019 
cia Chinh phi ban hãnh Be an nãng cao nAng 1c di ngU giãng vién, can b quãn 1 các 
ca si giáo dic dai  hc clap 1mg yeu cau doi mài cAn bàn, toàn din giáo dic và dào tao 
giai doan 2019 - 2030; 

- CAn dr Quyt dinh  s6 1667/QD-BGDDT ngày 01/6/2021 cia B Giáo dic và 
Dào tao  ban hãnh danh sách cãc co s& dào tao  và các nganh dão tao  (Dçit tháng 6 nAm 
2021) theo Be an nãng cao nAng 1rc dOi  ngii giãng viên, can b quàn 1 các ca s& giáo 
dic dai  hQc clap 1mg yéu câu dôi mài cAn bàn, toàn din giáo d%ic và dào tao  giai doan 
2019 - 2030; 

Dai h9c Thai Nguyen thông báo tuyn sinh dao tao  trInh d tin si tai Dai hçc Thai 
Nguyen theo Dê an 89 nAm 2022 nhu sau: 

1. Hmnh thirc tuyn sinh 
- Hinh thlrc tuyn sinh: Xét tuyn. 

2. Các chuyên ngành 

TI Ngành Trmnh dO Orni vj dào tao 

1 Kinh t nOng nghip Tin si 
Trtthng DH Kinh t &QTKD 

2 Quãn te Tien si 

3 L 1un & Ljch sIr Giáo dic Tin sT 

Tru&ng Dai  h9c Su pham 

4 Quan 1 giáo dic Tin sT 

5 Di truyn hçc Tin sT 

6 Sinh thai hQc Ti&i sT 

7 Ngôn ngft Vit Nam Tin sT 

8 K9 thut diu khin và tr dng hóa Tin sT Truäng Dai  h9c K5 thut 
cOng nghip 9 K th4t  ca khf Tin sT 

10 Ythcongcng TMnsT 
Trithng Dai  hçc Y-Ducic 

11 Ni khoa TiM sT 

12 Khoa hQc cay trMg TiM sT 

Tnthng Dai hc Nong Lam 
13 Ksinhtrüng&VSVhçcthiy Ti&isT 

14 LAm sinh TiM sT 

15 Quãn 1 dt dai TiM sT 



3. HInh thfrc dào tao 
Dão tao  tp trung toàn thai gian tai  các Tnthng di h9c thãnh viên. 

4. ChInh sách h trq ngu'oi hçc 
a) Kinh phi ho trcY cho ngt.ri h9c tp trung bao gôm: 
- H9c phi np cho c sâ dào tao; 
- Chi phi ho trq hQc tip, nghiên cru; 
- Chi phi ho trq 01 lan cho ngi.ri hçc tiên si tham dir hi thão, hOi  nghj nixc 

ngoài hoc thi,rc tp ngän han a nuâc ngoài tôi da 03 tháng trong thai gian h9c tap, 
nghien c(ru. 

b) Kinh phi ho trçl cap cho ngtrai h9c &rçc tInh tir thai diem ngi.ri h9c nhp h9c 
chIrih thirc tai  c s& dào tao  hoc tir thai diem quyêt djnh có hiu 1irc dôi vai ngirai hQc 
tiên sT; nhung tôi da không qua 04 näm (48 thang) dôi vâi nguai h9c tiên sT. / 

c) Kinh phi ho trq tir nguôn ngân sách nhà nixàc dê thirc hin De an vOi nOi  dung '1 
chi và mrc chi cii the theo huàng dan cUa B Tài chInh không bao gôm chi phi dào tao, 
bi chrO'ng ngoi ngi (neu co) cho nguai hQc tri.râc khi nhp hçc các chirnng trinh dào tao 
tiên si chInh thrc. 
5. Diêu kin diy tuyn 

a) Tudi dô'i: Không qua 40 tuôi tInh den näm dang k d? tuyén. 
b) Vé van bang: 
- Co bang Thc si chuyên ngành düng/phu hqp hoc gân chuyên ngành däng k9 dr 

tuyén. 
- Co bang tot nghip 4a  hc h chInh quy ngãnh dung! phü hqp vâi chuyên ngành dir 

tuyên, loai giOi tr& len. 
c) Tham gia tuyên ch9n di h9c tiên sT hoc dang theo hçc các chrcmg trInh dào tao 

tiên si lan dâu tiên; 
d) Giãng viên cr hü'u dä dáp rng diêu kin tuyên sinh cUa chucmg trinh dào tao, 

di.rçic cc s& dào tao  dir kiên tiêp nhn h9c chInh thi'ic trong näm dang k tuyên ch9n hoc 
näm k tiêp lien kê; hoc giãng viên nguôn, giãng viên cr hüu dang theo hçc chi.rcmg 
trinh dào tao  tiên si phãi con thai gian h9c tap,  nghien cfru it nhât t'~ 18 tháng trâ len tinh 
dn thai dim tham gia tuyên chçn; 

e) Chua nhan hoc chi.ra cam kêt nh.n hçc bong toàn phân tir ngân sách Nha ni.ràc 
hoc tir các nguôn kinh phi khác cho vic h9c tap,  nghiên ciru a trinh d dir tuyên tInh 
dn thai diem duçcc tuyên chçn. 

J) V bài báo/ báo cáo khoa hçc cong bd 

Co kinh nghim nghiên thu th hin qua lun van thac si cüa chucing trInh dào tao  theo 

djnh huâng nghien cfru; hoc bài báo, báo cáo khoa h9c d cong bó trên tap  chI khoa hQc 

hoc k yu hi nghj, hi thâo khoa hçc chuyen ngãnh có phán bin lien quan dn linh vrc 
dir djnh nghiên thu trong th&i han  03 näm (36 thang) tinh dn ngày dang k d,r tuyn; hoc 
có thai gian cong tác tir 02 nãm (24 tháng) trâ len là giãrig viên, nghiên thu viên cüa các cci 
sa dào tao, t chirc khoa hQc và cong ngh. 

g) V d cu-cing nghien c&u 

Co dr thâo d cuo'ng nghiên cáu và du kMn k hoach h9c tsp,  nghiên thu toàn khOa. 



h) V tint gi&i thiu 

Co 01 thu giâi thiu cUa nba khoa h9c có chüc danh giáo sis, phó giáo six hoc h9c vj 
tiên si khoa hçc, tin si dä tham gia hoat dng chuyên mon vài ngui dr tuyn và am hiu 
linh vrc ma nguii ding k dir tuyn dir djnh nghiên ciru. 

i) V trmnh d3 ngogi ngi 

Nguii dir tuyn là cong dan Vit Nam phãi dt yêu cAu v näng lrc ngoai ngi 

durcc minh chirng bang mOt  trong nhUng van bAng, ching chi sau: 

a) BAng tot nghip trInh d dai  h9c tth len do mt ca sâ dào tao  nuàc ngoài, phãn 

hiu cUa c sâ dào tao  rnràc ngoài Vit Nam hoc c so dào tao  cUa Vit Nam cp cho 

nguii hQc toàn thii gian bAng tiêng ni.rOc ngoài. 

b) BAng t& nghip trInh d di h9c ngành ngôn ngt ting nuOc ngoài do các c sO 

dào tao  cüa Vit Nam cap. 

c) Co mt trong các chirng chi ngoai ngU sau, cOn hiu lirc tInh dn ngày dang k' 

dir tuyn hoc the ching chi ngoi ng khac tuang ducing trInh dO bc 4 (theo khung 

näng lirc ngoi ng 6 bc dung cho Vit Nam) do BO Giáo dl?c  và Dào tao  cong b6. MOt 

s6 chüng chi ting nuOc ngoài minh chUng cho trInh dO ngoi ng dir tuyn: 

Stt Ngôn ngfr BAng/Chfrng chilChirng nhn Trinh d/Thang dim 

1 Ting Anh 

TOEFL iBT Tir 46 tr& len 
IELTS Tü 5.5 trO len 

Cambridge Assessment English 
B2 First/B2 Business 
Vantage/Linguaskill 
Thang dim: tr 160 trO len 

2 Ting Pháp 
CIEP/Alliance française 
diplomas 

TCF tr 400 trO len 
DELF B2 trO len 
Diplôme de Langue 

3 Ting Di'rc 
Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trO len 
The German TestDaF language 
certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) trO 
len 

Ting Trung 
Quéc 

Chinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) 

HSK level 4 trO len 

5 Ting Nht 
Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) 

N3 tth len 

6 Tiêng Nga 

TPKI4 - TecT HO PYCCKOMY 
Sl3hIK)1 KK HHOCTHHOM 

(TORFL - Test of Russian as a 
Foreign Language) 

TPKH-2 trO len 

7 
Các ngôn ngü 
ting nithc 
ngoài khác 

Chimg chi dánh giá theo Khung 
nàng lrc ngoai  ngi 6 bc dung 
cho Vit Nam 

Tr bc 4 trO len 



GIAM DOC 
GIAM DOC 

.TS. Nguyn Hffu Cong 

d) Ngu?i dir tuyn dáp ing quy djnh t?i  dim a) M%ic nay khi ngôn ngü sCr diing 
trong th?yi gian h9c tp không phãi là ting Anh; hoc dáp irng quy djnh t?i  dim b khoãn 
nay khi có bang t& nghip trInh do dai  hçc ngành ngôn ngt nixàc ngoài không phài là 

ting Anh; hoc có các chimg chi ting rnxóc ngoài khác ting Anh trinh d twmg 

dirnng theo quy djnh tai  dim c khoãn nay do mt t chüc khão thi thrc,c quc t và Vit 

Nam cong nhn cp trong thai han  02 näm (24 tháng) tinh dn ngày däng k dr tuyn thI 

phái có khã nãng giao tip dixçic bang ting Anh trong chuyén mon (co th din dat 

nhU'ng vn dE thuc linh vrc chuyên mon cho ngixi khác hiu bang ting Anh và hiu 

chrcic ngiri khác trInh bay nhUng vn d chuyên mon bing ting Anh). 

6. Quyên lçi và trách nhim cüa nghiên ciru sinh thuic D an 89 

a) Quyn lçii 

- Dt.rçc cp kinh phi h trcl cüa D an theo thi hn phê duyt cüa BO Giáo diic và 
Dào tao  trong thai gian theo h9c các chiscmg trInh dào tao  tiên sT, thac sT tai  ca sâ dào tao; 

- Duc ca sâ c di tao  diu kin, b tn thi gian d hoàn thành chuang trInh dào 
tao và tiêp nhn trâ 'a  lam vic sau khi tot nghip; 

b) Trách nhiém 

- Thinc hién dy dU, nghiém tue nOi  dung dà cam kt vâi trtrng Cu di hçc; 

- Phâi tth v cong tác a tri.r&ng dA cr di dào tao  sau khi t6t nghip; 

- Nu không hoàn thành chirng trInh dào tao  vi 1 do chñ quan, không chap hành 
dü thai gian lam vic tai  truang  dai  hçc, cao däng sau khi duqc dào tao  s phãi bôi hoàn 
chi phi dào tao  (M(rc bi hoàn chi phi dào tao  th?c hin theo quy djnh tai  Nghj djnh 
143/2013/ND-CP ngày 24/10/2013 và Nghj djnh 101/2017/ND-CP ngày 01/9/2017 cüa 
ChInh phU). 

7. H so' däng ki dir tuyn 
Ngi.rôi có nguyen vçng däng kI dir tuyn dào tao  trInh dO tin si lien h vói truông dai 

h9c thãnh viên dào tao  chuyên ngành d nh.n mu Ho si dang k dr tuyên; Kê khai, xác 
nhn, hoãn chinh h sa; Np 01 hO cho tnthng dai  hçc thành viën và 01 bO cho Dai  hQc Thai 
Nguyen dung thô'i gian quy djnh. Trong và sau ngày xét tuyên, Dai  h9c Thai Nguyen không 
nhn b sung, thay di v bt kI nOi  dung nào cüa H sa dang ki dir tuyên. 

- Thai gian xét tuyn: cüng thai gian các dçt tuyn sinh sau dai  h9c näm 2022 cüa 
Dai h9c Thai Nguyen. 

- Lé phi dang ki và l phi xét tuyn theo quy djnh cüa nhà nixâc. 

Thông tin tuyn sinh có trén các website: http://www.tnu.edu.vn  và 
http://sdh.tnu.edu.vn. 

No'i nhn: 
- Các Trtring DH thành viên; 
- Website cüa DHTN; 
-Luu:VT,DT. 



Phu luc I. Muphku dáng kj dit tuyn di dao tao trInh dç5 tkn sià trong nwác theo theo D On 89 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

PHIEU BANG K' DIJ' TUYEN DAO T4O TRINH DQ TIEN SI 
TiJ BiJ HQC THAI NGUYEN THEO BE AN 89- NAM 2022 

Ngãnh h9c däng k dtr tuyn  

1. Hç và ten' Giâi tInh: Nam [ Ni? Dan tOc'  

2. Ngày, tháng, näm sinir Ncci sinh:  

3. Chrc vii và CQ dang cong tác  

Thucc BO,  Ngành, Tinh:  

4.Làcánb,:Biênche' [HcYpdâng [ ffingày tháng nàm 201 

Se dwcyc tuyn ding sau khi TN [Mo'! TN chira di lam [TN dcii hQc []Näm TN 20  

TN thqc sT []Näm t6t nghip: 20  

5. Dja chi gi'ri thw Din thoai: 

Ca quan Nba riêng DD E-mail'  

6. Qua trInh dào tao 

6.1. Bai  hQc: Thai gian dào tao' näm. Tr näm den näm  

Trirâng Dai  h9c' Nu&c  

Nganh dao tao' He dào tao: ChInh quy fj chrc 

Dào tao  phi hp [ Ca s& dào tao  trong nixâc:  

Thai gian: tr den  

Ca si dào tao  ph& hqp Nuàc  

Thi gian: tr den.  

Loai hInh dào tao  khác (ghi rO)' Cs dào t?o:  

Dim trung bInh hçc tp toàn khóa' Dim bão v 1un van t& nghip'  

Loai tot nghip (neu co)'  

Néu khOngphái là thang dkm 10 thI ccn ghi rö dkm hQc tap /thang d!hn cia no'i hQc Va 
tInh quy dO! two'ng du-cng sang thang diem 10, kern theo ban sao thông tin chInh thz'c ye 
thang diem, xêp logi cia no'! hQc). 

6.2. Thac si: Thai gian dào tao' nãm. Tir näm den näm  

Chuyên ngành dào tao' H dào tao:  ChInh quy [ai  chc [ 

Dào tao  phi hqp[Ca s& dào tao  trong nuàc:  

Thi gian: tr den  

Ca sr dào tao  phi hqp' Nuàc  



Thi gian: tr den  

Dim trung bInh hc tp toàn khóa: Dim bão v 1un van t& nghip  

Loi t& nghip (nu co)  

7. TrInh d ngoi ngit: Co chüng chi Chi.ra cO chCrng chi 

Ting Anh: IELTS TOEFL. Ngày cp Nth cAp  

Tiêng  Ngàycâp NYicp  

Tiêng  Ngàycp Nicâp  

XAC NH4N CUA TRIXONG C1 Dif TUYEN , ngày / /20 
Ngày / /20 Ngirài diy tuyn 

(Thu tnróng dan vj kj, ghi rö hQ ten và dóng cMu) (Kj và ghi rö hQ ten) 



Phu luc II. MJu cam kIt dii thi nghiên czu sinh di dào tqo trInh d3 tiln sT a trong nwóc theo D an 89 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

BAN CAM KET 
THIXC HIN TRACH NHIIM VA NGHIA VU GffJA NGHIEN cUu SINH, 
BO (M HOAC NGIJ1I BAO LANH VA TR!JNG DAI HQC/CAO BANG 

CI NGHIEN cUu SINJI DI DAO T1O TRINH DQ TIEN SI 
O TRONG NU'OC THEO BE AN 89 

I. PHAN CAM KET CUA NGHIEN CI5U SINH 

Kinh gui: Dai  hpc Thai Nguyen 

Ten tôi là:  
Sinh ngày: S CMND hoc h chiu  
Cp ngày tai  
Hiên là:  
Duçic Nhà rnthc ci:r di hçc tin si tai Dai hpc Thai Nguyen theo D an 89. Tôi xin cam 
kt thc hin các nghia vii sau: 
1. Chap hãnh nghiêm tue Quy ch dào tao  trInh d tin si cüa B GD&DT, cUa Dai 

h9c Thai Ngyên va cüa cci sâ dào tao.  Tuãn thu mci quy djnh hin hành cUa Nhà 
nuâc, cüa trung cü di hçc di vâi vic duqc nhn hçc bng nha nuâc di dào tao 
trInh d tin si theo D an 89. 

2. Cam kt tIch circ hçc t.p, nghien ciru d hoàn thânh chucing trInh dào tao  dung thai 
hn ducic cho phép. Nu phài gia hn sê tii tue kinh phi trong thai gian gia hn. 

3. Trong thi gian 3 thang k tir khi kt thüc khoa hc phài tth v trixàng dai  hçc/cao 
d.ng cir di dào tao  d hoàn thành thu tic báo cáo tt nghip va thu tic tip nhn 
li/tuyn d%ing di vOi truOng cur di hçc; quyt toán kinh phi lien quan. 

4. Tip tic dóng bão him xã hi trong thii gian di hçc (di vài di tucYng dang là 
giâng viênlcán b biên ch hoc hqp dng) 

5. Sau khi t& nghip, cam kt lam vic lâu dài (It nht gp dôi thin gian dào tao)  cho 
truing cü di hoc. 

6. Nk không thrc hin dung các diu dà cam kt trên, tôi xin bii hoàn toàn bi chi phi 
dào tao  theo các quy djnh hin hãnh cüa Nhà nuóc và chju xir 1 k' lut theo cac 
quy djnh hin hãnh cüa Nba nuàc và cUa truing dai  hoc, cao dng cur di dào tao. 

 ngày tháng nám  
Nguii cam kt 

(k và ghi rO h9 ten) 



II. CAM KET CUA BO (MI HOAC NGIYUI BAO LANH) 
(cho di tlrQ'ng là ngtrôi hçc vfra tt nghip di h9c) 

Hç và ten b (mç)/nguài bão lânh:  
Cong tác tai:  
Dia chi:  
dai din cho gia dInh NCS , chüng tôi cam kit: 

- Nhc thâ, dng vien con chüng tôi thrc hin dy dü nghia viii cia duçc quy djnh 
di voi NCS. 

- CO trách thim bi hoàn toàn b h9c bng và chi phi dào tao cia duçic Nhà rn.râc 
cp cho con chüng tôi nu con chüng tôi không thrc hin dung cam kt. 

 ngày tháng nàm 
Bt (hoc mç)/ngithi bão lành 

(k và ghi rO hQ ten) 

III. BAO LANH CUA TRIX(1NG BA! HQC/CAO BANG C! DI HQC 

Xác nhn anh/chj là giãng viên cüa (hoc dl duçc 
truang chüng tôi k hçip dng cam k& tuyk diing lam giãng viên sau khi tt 
nghip trInh d tin si theo D an 89) Trix?ing chüng tôi cam kt thrc hin trách 
nhiêm: 

1) Tao  diu kin v mpi m.t cho anhlchj  duqc di dao tao  trinh d tin sT 
theo D an 89, tip nhan ia  tuyn diing và b tn cong tác phü hqp vâi chuyên mon 
và trhih d dào tao  sau khi t& nghip. 

2) Giüp d, tao  diu kin d anhlchj có ten trên duc tip tic dóng báo him xã hi 
trong thai gian di dào tao. 

3) Phi hcxp vOi gia dInh và cac co quan lien quan yêu cAu anhlchj CO ten tren th%rc 
hin dñng, dy dü nhUiig nghia vi cia nêu trong ban cam kit. 

4) Bi thu&ng toàn b h9c bng và chi phi dào tao  cho Nhà rnthc nu không ra quyk 
djnh tip nhn1tuyn ding va b tn cong vic cho anhlchj có ten tren sau th?i h?n  6 
tháng k tr ngày anhlchj có ten trén hoàn tht thu tçic qui djnh tai  mic 3, phn I cua 
vn ban cam kt nay.. 

 ngày tháng nám  
Hiu trirO'ng 

(k ten, dong du) 
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