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BQ GIAU DçJC VA DAO TO 	CONG HOA AA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DI HOC THAI NGUYEN 	 Dc lp - Tçr do - Hnh phtic 

S6: 3083/TB-DHTN-DT 	 Thai Nguyen, ngày 28 tháng 11 nãm 2016 

THONG BAO TUYEN SINH DAO TAO TRINH DOTIEN SI NAM 2017 

Kinh gü'i: .................................................................................................................................................................................. .......................... 

Dai hoc Thai Nguyen thông báo tuyn sinh dão tto trInh do-  tin si näm 2017 nhu sau: 

1. Thôi gian, hInh thfrc tuyn sinh 
- Xét tuyn dçit 1: Thu By, ngày 08 tháng 4 và ChU Nht, ngày 09 tháng 4 näm 2017. 

- Xét tuyn dçit 2 (dir kin): Thu Bay, ngày 19 tháng 8 và Chü Nh.t, ngày 20 tháng 8 näm 2017. 

- HInh thüc tuyn sinh: Xét tuyn. 
2. Các chuyên ngành và dir kin chi tiêu 

TT ChuyenA  nganh - Ma so.  
Co'   tuyen theo 

x 	, 	* Chi,  , Trirong PH 
Be an 911 tieu dao tio chuyen nganh 

I_ Dialihoe(Djalikinhtê- xAh) 62310501 . 3 
Lu1unyà PPDH brnôn Y!I. L'I 
Liun& Lich srGiaodc 

.. 
62140102 

. 
.1 .5 

_ .I14 .... 
5 Hóavôca 62440113 4 
6 Li 1un & PPDH b6 mon Sinh hoc 621401 11 5 
7 Li 1un & PPDH bo^ mon Toán 62140111 ,  7 - Tru&ng Dai  hoc Six phm; 

8 Ditruynhcc 62420121 4 DT: 0280 3855785. 
1 

iii 	1i öid To 	chi tiêu: 60. 

10 Todn gidi tich ..  62460102 ......................  5 
11 Van h9c Vi@ Nam 62223401 1 

12 Lich sir VitNam 62220313 4 
131 NgônngUVitNam 62220102  5  
.14 ...±__ 
15 Chännuôi 62620105 3 
16 g49J14y_ 62640 1O4 i 3 Tnthng Dai hoc Nong Lam; 

17 Dinh  4 L .9107 1 DT: 0280 3852925. 

18 Lam sinh 62620205 2 TOng chi tiêu: 20. 

20 Khoa hoc môitrlràilg 62440301  4  

21 K5 thut diu khin và Tr dng hóa 62520216 . 7 - Tnthng DH KT Cong 

22 KthuâtcokhI 62520103 8 
nghip; DT: 0280 3847155. 

T6ng  chi ti8u: 15. 

2 01 4 ...................... 1Q• -Tm&ngDHYD.rcic;DT: 
24 Nhikhoa 62720135 5 02803858198. 

Tong chi tiéu: 20. 25 Ni jj 
 

62720143 5 
26 -- _HoA  sinh • J - Trung DH Khoa h9c; 

27 Dai  s và 1 thuy& s 62460104 2 -- DT: 02803746983. 
jjj  Tong chi tiêu: 5. 

29 Kinh t nôn nghiep 62620115 5 - TruOlig DH Kinh t8& 
QTKD; DI: 0280 3547653; 

30 Quin ly kinh te 62340410 15 T6ng chi tiêu: 20. - 
31 Khoa hoc may tinh 62480101 05 

Trumg DHCN thông tin &TT
DT. 0280 6255052. 

Tdng chi tiêu dtr  kiên: 145 chi tiêu. 
* De an 911: "Dào tgo giángviên có trinh do tién stcho các trztôngDH, CD giai dogn 2010- 2020". 
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3. Thô'i gian và hInh thfrc dào to 
- ThOi gian dao tao: 03 näm di vi nguii Co b&ng thac si (ThS); 04 näm vài ngui CO bang 

di hoc (DH). Tmng hop dc bit, dôi v&i NCS chucmg trmnh dao to khong thuc Dê an 911, 
Giám doe DHTN co' the quyêt dnh thi gian dào to khác, nhi.rng tong thai gian ph ãi dü nhix quy 
djnh trên, trong do phãi Co It nhât 12 tháng tp trung lien tic ti Tru&ng dê thrc hin 1un an. 

NCS thuc D an 911 trong thoi gian dào to së cO ti da 6 tháng di thrc tp nuóc ngoài. 
Neu dáp i'mg ducic yêu câu ye ngoti ng€I. 
4. Diu kiin dir tuyn 
4.1. Dir tuyln dao 4w trinh d3 tiln sikhông thuc DeF an 911 
4.1.1. Ve van bang: 

Nguàri dang kI dir tuyn can thOa mn Mt  trong các diu kin: 
- Co bang ThS ngành ding/ phü hp/ ngành gan. Nu bang ThS ngành khác thI phái co 

bang DH chmnh quy (CQ) ngành dung/ ph" hqp, và CO it nhât 01 bài báo ni dung phü hp vâi 
chuyên ngành dir tuyên cong bô trên t.p chi khoa hoc (KH)/ tuyên t 4 cong trInh hi nghj KH 
truOc khi np ho scr. 

- Co bang DH h CQ ngành dng! phü hçip 1oi giOi trâ len. 
- Co bang DH h CQ ngành dung! ph' hçfp loi khá (vái van b&ng dqi hQc do ccr sá giáo dyc 

dgi hoc nzthc ngoài ca'p phái dzicic Cyc kháo thi và KDCLGD cong nh2n), co' it nhât 01 bài báo nOi 
dung phü ho vi chuyên nganh dir tuyên cong bô trên tp clii KW tuyên tp CA  trmnh KH truâc 
khi np ho so. 
4.1.2. Vj (ham niên cOng tác 

a) Dugc däng k dir tuyn ngay sau khi t& nghip:  CO bang ThS/ bang DH he^ CQ loi giOi; 
b) Phãi cO It nht 02 näm kinh nghim cong tác chuyên mon phü hcrp vth ngành dir tuyn 

tInh tr ngày co' quyêt djnh TNDH den ngày np ho so: Nguôi có bang TNDH h CQ 1oi khá. 
4.1.3. Co mot bài 1u2n 

Bài 1un thi thiu khoang 8 - 10 trang khô A4, gm nh'ng ni dung chInh: De^ cuong dd tãi 
hoc linh c nghien ciru; L do lira ch9n linh we nghiên cüu, miic tiêu và mong muon dat  dugc; 
L do lra ch9n co sâ dào tao  DH Thai Nguyen; Kê hoach th%rc hin cUa trng thôi k' trong th&i 
gian dào tao;  Kinh nghim, kien thuc, s hieu biet và chuân bj cUa mInh trong linh virc du dinh 
nghiên ciru; D xuât nguôi huàng dn (Danh myc htróiig nghiên cur-u, dê tài nghien ct'tu và danh 
sách các nhà khoa hoc dir kiên nh2n htróiig dan NCS dInh kern Thông báo nay). 
4.1.4. Co thte giói thiçu 

02 thu giâi thiu cüa 02 nhà khoa hoc có chuc danh giáo su, phO giáo six hoc hoc vi tin si 
khoa hoc, tiên si cüng chuyên ngành. NOi  dung thu nêu nh.n xét, dánh giá v nAng lrc và phâm 
chat cüa ngui dir tuyên; Hoc 01 thu cüa nhà khoa hoc và 01 thu cüa thu trung dm vi cOng tác 
cüa nguii dang k dir tuyên. 

Nguôi giOi thiu can co It nht 06 fl-An cOng tác!hoat dng chuyen mon vOi ngi.rôi duçic gioi thiu. 
4.1.5. VJ trInh dç$ ngoqi ngi 

a) Nguôi dang k dir tuyn phãi cOmt trong các loi van bang/ chung clii ngoi ngt cOn trong 
thai han  2 näm tinh den ngày dir tuyên, duçic cap bâi DHTN/ trung tam kháo thI quOc te co 
thâm quyên! tru&ng DH dào tao  ngoi nga tuong üng a trInh dÔ DH. Cu the: 

Khung nang hrc 
IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS ngoai ngU VN  CEFR 

450 ITP 
Cap do 3 4.5 133 CBT 450 PET Preliminary 40 BI 

45 iBT 

Khung näng 1rc 
TiAng Nga Ting Pháp Ting fXrc Ting Trung Ting Nht ngtr I I I 

CAp do 3 TRKI 1 
I 	DELFB1 

TCF niveau 3 
B  
ZD 

I 
HSK cAp do 3 JLPT N4 
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b) Co bang DW bang ThS dào to & nuOc ngoài (duçrc Cyc kháo thI và KDCLGD cong nh2n), 
c) Co bang DH ngãnh ngôn ngü nuàc ngoài; 

4.2. Dy' tuyên dào 4w trinli d5 liEn sithu3c De^ an 911 

4.2.1. Tui dô'i: Không qua 45 tuôi tInh dn näm däng k dix tuyn. 
4.2.2. Nê'u là giáng viên (GV) biên ch1/hp dng cia các DH, truông DH/ cao Ming, hoc vin 

có dào tçzo trInh d5 DH, can dáp irng mt trong các diêu kin: 
a) Co bang ThS chuyên ngãnh dung/ phU hap hoc gn chuyên  ngAnh däng k dir tuyn. 

b) Co bang TNDH h CQ ngành duinW phü hop vói chuyên ngành dii tuyn, 1oi giôi tri len. 

4.2.3. Ngu&i có nguyen vQng va cam kt Ira thành GV, bao gm: Nguôi mâi TNDH hoc ThS 
trong vông 12 tháng tInh den ngày du tuyên; Nghien ciru viên cüa các Vin NCKH; Ngu?ii có näng 
lirc chuyên mon giói dang lam vic tai các don vi ngoài nba tmng, can dáp i'rng các diêu kin: 

a) V van b.ng thuc mOt  trong các truxng hop: 
- Co bang t& nghip ThS và bAng DH h CQ dttloi khá tri len; 

- Co b&ng TNDH h CQ dt loui giôi trâ len. Sinh viên chucing trinh ti  en tin, k six chit 
luçmg cao, cr nhân tài näng Co bang TNDH loi kha tri len. 

Nu TNDH a nuâc ngoài thI vic dánh giá 1oi TN, kt qua hoc t 4 theo quy djnh v 
dánh giá và thang diem cUa co sâ dào to nrnc ngoài hoc xét tucmg throng dánh giá xep loi 
cu Vit Nam và phái du'crc Cyc kháo thI và KDCLGD cong nhn 

b) Dirac mt truang DH/ cao dg k hop dng cam kt tuyn dicing lam GV sau khi tin sT; 

c) Di vài nguôi mài TNDH/ ThS trong vOng 12 tháng tinh den ngày d%r tuyên can Co cong 
van cr di du tuyên cüa trueing k hçip dông, trong do cam kêt tuyên ding lam GV sau khi TN. 

d) Các diu kin dr tuyn khác theo quy djnh ti Quy cM dào tto trInh do^ tin si hin hành. 

H so du tuyn phãi CO cam kt thrc hin trách nhim và nghia vii giüa NCS, b, me hoc 
ngIiäi bão lath cüa ngtxñ d%r tuyen và trLrmg cr di dir tuyen 'Xem Phu lyc Mâu cam Mt và Ho dOng. 

4.2.4. Vtrinhdngoqingü: 

Phãi CO chi.irng chi ngoi ngf:t trInh do^ tucing throng cap d9^ B2 hoc bc 4/6 theo khun\ 
CEFR trong thai hn 2 näm. Truâc khi di thirc tp nu6c ngoài, phãi dt trInh d ngoi ng tu9p \'\\ 
throng  cap d Cl hoc btc 5/6 trâ len theo Khung tham chiêu Châu Au Chung ye ngoi ng,t C 
tnrang hçrp co sa dào to nuâc ngoài có yeu câu khác. 	 UYEN )°li 

4.2.5. Các dieu kiçn khác: nhu quy djnh di vài Chuang trmnh dào tto chung. 

4.2.6. Quyen lcn va trach nhiçm cua nghien cttu sinh thuoc De an 911 

a) Quyn igi 

Theo Thong tu s 130/2O13ITTLT-BTC-BGDDT, ngày 19/9/2013 cüa Lien b B TC - 
B GD&DT ye vic HuOng dn chê d tài chInh thçrc hin QD 911  1/QD-TTg ngày 17/6/2010 
cUa Thu tuOng ChInh phü ye De an "Dào tgo GV Co trInh d6 tiên Si cho các tru'&ng DH, cao 
ding giai dogn 2010- 2020 ", mirc h 0~̂ trci tr ngân sách nhà nuac (NSNN) Cho co sa dào to là: 

- Nhóm ngãnh y dirge: 16 triu dng/NCS/näm; 
- Nhóm ngành KH tr nhiên, k thut, cOng ngh, nông, lam, thUy san, the diic the thao, 

nghe^ thu.t: 14 triu dông/NCS/nain; 
- Nhóm ngành KB xà hOi,  kinh tê, lut, khách san, du ljch và nhóm ngành khác (ngoài 

các nhóm ngành trên): 10 triu dôngTNCS/nam. 
Thai gian h trg: TOMda khong qua 3 nänilNCS. 
Ngoài ra, NCS cOn dirge NSNN h trg them vâi müc h trg do vOi ngành dào t.o tucrng 

irng, nu NCS có kt qua hoc tp và nghiên cüu tot (theo huang dan tai  phi liic Um theo Thông 
ttr 130/201 3/TTLT-BTC-BGDDT) d thrc hin các ni dung: (i) Dàng bài báo khoa hoc trong 
nuâc/ quc t; (ii) Khão sat trong ni.rOc, thrc hãnh, thI nghim phic vii dê tài nghiên clru; 
(iii) Tham dr hi nghj, hi thão quôc tê và di thirc tp ngän han  a nuâc ngoài. 

Thai gian h trg: Trong thai gian NCS hoc tai  co s& dào tao  (không qua 3 nàm). 

3 



b) Trách nhiêm 
Thrc hin dÀy du', nghiêm tiic ni dung dà cam kt vói trung cir di hoc; 

- Phãi tth v cong tác a truäng dä cü di dào tao sau khi t6t nghip (di vói ng1xYi chtra la' 
GV thI có van bàn tiêp nhn cüa tru&ng). 

- Nu không hoàn thành chrnmg trInh dào tao vi 1 do chü quan, không chip hành d' thai 
gian lam vic tai truang DH, cao dang sau khi thrçc dao tao së phãi bôi hoán chi phi dào tao 
(thôi gian lam vic sau khi duc dào tao; mrc bôi hoàn chi phi dào tao thirc hin theo quy djnh 
tai Nghj djnh so 54/2005/ND-CP ngày 19/4/2005 cUa ChInh phU). 

5. Hd so' dâng kI dr tuyn và thôi gian nhIn h o^ so' 
Nguñ Co nguyen vQng däng ki du tuyn dào tao trInh d tin si lien h vOi tnthng dui hoc dào 

tao chuyên ngành de nhn mu Hô so däng k' d%r tuyn (ghi a miic 2); Kê khai, xác nhn, hoàn 
chinh ho so; Np 02 b o^ cho Tru&ng ding th&i gian quy djnh. Trong và sau ngày xét tuyn, DH Thai 
Nguyen không nhn b sung, thay di v b.t U ni dung nào cUa H so dang U dir tuyn. 

- Tuyn sinh dçt 1, nhn ho^ so tr ngà 10/12/2016 den ht ngày 10/03/2017. 
- Tuyn sinh dot 2, nh.n hô so tir ngày 20/05/2017 dn ht ngày 09/8/2017. 
- L phi dãng ki và 1 phi thi theo quy djnh cUa nhà nuOc. 

6. Hoc phi' 

Nghiên cüu sinh, ke cã di tuçng thuc FM an 911 phái np hoc phi theo quy djnh tai Nghj 
djnh so 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa Thu tuóng Chmnh phü. 

Thông tin tuyn sinh co' trên các website: http://www.tnu.edu.vn  và http://sdh.tnu.edu.vn. 

No'i nhmnX
hg - Nhu' kIi; 

- Bô GDDT (báo cáo); 
- Các CSGDDHTV; 
- Website DHTN, SDH; 
- Lau VT, DT. 

KT. GIAM DOC 
HO GIAM DOC 

,(DAI HO 
TIIGUY1. L ~ 

v guye^n Hfru Cong 
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