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THÔNG BÁO 
TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014 

 
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-

BGDĐT ngày 07/05/2009 và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ “Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo nghiên cứu sinh” ban hành kèm theo 
Quyết định số 144/QĐ-VKTQG  ngày 27/6/2014 của Viện Kiến trúc quốc gia.  

Căn cứ Thông báo số 429/TB-BGDĐT ngày 6/6/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về 
việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014. 

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH 
Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 chuyên ngành 

Kiến trúc, mã số: 62580102. Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và 
danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh kèm theo thông báo này. 
Người dự tuyển cũng có thể tự đề xuất hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học phù 
hợp với chuyên ngành dự tuyển. 
 Thời gian dự kiến xét tuyển: tháng 10/2014. 

Số lượng tuyển: 05 người. 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 
 Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau: 
 1. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc hoặc chuyên ngành gần. Trường hợp 
chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành phù hợp với 
chuyên ngành đăng ký dự tuyển.  
 2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc 
lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt 
được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian 
đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh 
trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề 
xuất người hướng dẫn. 
 3. Có hai thư giới thiệu của hai 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 khoa học 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 này cần có ít 
nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.  



 4. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương (khung châu Âu) đối với các thứ 
tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự 
tuyển; hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài mà ngôn ngữ đào 
tạo là 1 trong 6 ngôn ngữ trên; hoặc đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ 1 trong 6 ngôn ngữ trên. 
 5. Đã có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành dự thi. 
 6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định 
của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo 
nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 
 

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
 Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nghiên cứu sinh - chuyên ngành Kiến trúc tại 
Viện Kiến trúc quốc gia gửi Đơn đăng ký theo mẫu về địa chỉ: 

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế 
Viện Kiến trúc quốc gia 

Số 389, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: (04) 37674881 máy lẻ 123;  DĐ: 0989538743 (chị Nguyễn Thùy Dung) 
 

Hạn cuối cùng nộp Đơn đăng ký dự tuyển là ngày 20/10/2014. 
 
 
  

 
 
 
 



BỘ XÂY DỰNG 
VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN CÓ THỂ NHẬN NCS 2014 
 

Số TT Hướng đề tài nghiên cứu nhận nghiên cứu sinh Họ tên, trình độ, chức danh, người 
thực hiện hướng nghiên cứu 

Số lượng 
NCS 

1 Xu hướng phát triển kiến trúc GS.TS. KTS. Nguyễn Việt Châu 1 

2 Lịch sử Kiến trúc Việt Nam; Bảo tồn di sản Kiến trúc GS.TS. KTS. Hoàng Đạo Kính 1 

3 Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống vào kiến trúc hiện đại PGS.TS.KTS. Tôn Đại 1 

4 Các trào lưu và định hướng trong kiến trúc Việt PGS. KTS. Trần Hùng 1 

5 Cơ sở lý luận của thiết kế đô thị tại Việt Nam PGS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông 1 

7 Không gian công cộng và thiết kế đô thị PGS.TS.KTS. Phạm Thuý Loan 1 

8 Đô thị học và phát triển đô thị PGS.TS.KTS. Phạm Thuý Loan 1 

6 Đô thị xanh, hạ tầng xanh, kiến trúc xanh TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng 1 

9 Sinh thái và Phát triển đô thị bền vững TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận 1 

10 Xác định hình khối cho công trình tiết kiệm năng lượng TS. KTS. Nguyễn Văn Muôn 1 
 



 Hồ sơ gồm có: 

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu: ghi rõ địa chỉ gửi thư, điện thoại liên hệ, ngành tốt nghiệp 

Đại học hoặc Cao học và ngành xin dự tuyển NCS có kèm theo mã số). 

2. Lý lịch khoa học (theo mẫu). 

3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú với các đối tượng thuộc diện học 

tự do, và của cơ quan với các đối tượng đang công tác). 

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa). 

5. Các văn bản: 

• Bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm tương ứng. 

• Bài luận về dự định NC. 

• Các thư giới thiệu (theo mẫu): Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về 

năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: 

-    Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp 

-    Năng lực hoạt động chuyên môn 

-    Phương pháp làm việc 

-    Khả năng nghiên cứu 

-    Khả năng làm việc theo nhóm 

-    Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển 

-    Triển vọng phát triển về chuyên môn 

-    Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh 

• Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn khoa học (theo mẫu). 

• Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ. 

• Quyết định hoặc công văn của cơ quan cử/cho phép đi học (phải ghi rõ: cam kết 

tạo điều kiện để NCS thực hiện hình thức đào tạo đã lựa chọn tại mục I), hoặc xác 

định nhân thân của địa phương cư trú (đối với người chưa đi làm). 

6. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố. 

7. Hai ảnh 4×6. 

 
 


