
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ   
 

 

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

Ngày sinh: …………………… Nơi sinh:  .......................................................................  

Số chứng minh nhân dân: …………………; Ngày cấp: …………… ; Nơi cấp: ............  

Hiện công tác tại:  .............................................................................................................  

 

Sau khi nghiên cứu thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm .......của Trường Đại học Lạc 

Hồng, căn cứ yêu cầu công tác của cơ quan và nguyện vọng cá nhân. 

Tôi đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Lạc Hồng năm....... 

Theo ngành: ........... 

Hình thức đào tạo (Tập trung hay không tập trung): .................................................  

Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................................  

E-mail:  .......................................................................................................................  

Số điện thoại:  .............................................................................................................     

 

Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ các quy chế, quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lạc Hồng. 

 

 

 Ngày ……tháng ……năm ….... 

  Người đăng ký  

                                                                                                    (Ký tên ghi rõ họ và tên) 



   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

       

 LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

 

 

1. Bản thân: 

Họ và tên khai sinh:  ....................................................................................................  

Sinh ngày……..tháng …….năm ………Nơi sinh:  ....................................................  

Nơi công tác hiện nay:  ................................................................................................  

Chức vụ, nghề nghiệp:  ................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................  

Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có):  ..............................................................................  

Địa chỉ liên lạc:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại: ………………E-mail:  .........................................................................  

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

Ngày vào Đoàn TNCS-HCM:  ....................................................................................  

Ngày vào Đảng CSVN:  ..............................................................................................  

2. Quá trình đào tạo: 

a. ĐẠI HỌC: 

Loại hình đào tạo (Chính quy, chuyên tu, Tại chức, Mở rộng):  ................................  

Dài hạn: ………… Ngắn hạn: ………… 

Thời gian đào tạo: từ ……….……. đến …………….. 

Trường tốt nghiệp:  ......................................................................................................  

Ngành học:  .................................................................................................................  

Xếp hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình): .................  

b. SAU ĐẠI HỌC: 

Học cao học từ: ………….đến …………tại ...............................................................  

Ngành:  ........................................................................................................................   

Ngày và nơi bảo vệ tốt nghiệp: ...................................................................................  

Trình độ ngoại ngữ:  ....................................................................................................  

Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp):  ................................................................  

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

 

 

Hình 
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3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học Đại học đến nay): 
 

Thời gian Học hoặc làm gì? Ở đâu? 
Thành tích học tập,  

làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4. Kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật (bài báo khoa học, đề tài NCKH, giải 

thưởng khoa học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế…): 

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

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

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

 

Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học kỹ thuật:  

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

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

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

 

Lời cam đoan: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch này là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 

       Cơ quan/địa phương xác nhận            ………….., ngày … tháng ... năm …    

                (ký tên, đóng dấu)            Người khai ký tên 

 

 
 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THƯ GIỚI THIỆU CỦA NHÀ KHOA HỌC 
 

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

           Tiến sĩ năm: …………… Giáo sư năm:……………Phó Giáo sư năm: ...............  

           Ngành:  ...................................................................................................................  

           Cơ quan công tác:  .................................................................................................  

           Số điện thoại: ……………………E-mail:  ...........................................................  

 

     Tôi có nhận xét về anh (chị): ……………..………………………như sau: 

 

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;  

b) Năng lực chuyên môn; 

c) Phương pháp làm việc; 

d) Khả năng nghiên cứu; 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm; 

e) Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển; 

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh. 

 

 Ngày     tháng     năm   

                                                                                                      Ký tên 
 


