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     Hà Nội, ngày ….. tháng….. năm 20… 

 

ĐỀ ÁN 

Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo 

1.1. Tên Viện Chăn nuôi, địa chỉ trang thông tin điện tử của Viện Chăn nuôi 

1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chăn nuôi 

cho đến thời điểm xây dựng đề án (số lượng ngành/chuyên ngành đào tạo, quy mô  

nghiên cứu sinh, các kết quả nghiên cứu....) 

1.3. Những thông tin cần thiết khác 

2. Các nội dung cụ thể của đề án 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

2.2. Phương thức tuyển sinh 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành hoặc chuyên ngành 

2.4. Điều kiện và năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Chăn nuôi: các hướng 

nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu đang triển khai, các điều kiện hỗ trợ nghiên 

cứu... 

2.5. Tổ chức tuyển sinh: thời gian và số lần tuyển sinh/năm 

2.6. Chính sách ưu tiên: ưu tiên đối với các đối tượng theo quy định 

2.7. Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính 

2.8. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành) 

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh theo các 

ngành hoặc chuyên ngành 



3.3. Các dự án nghiên cứu hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh 

nghiệp trong và ngoài nước 

3.4. Kiểm định chất lượng 

3.5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng khác 

4. Những thông tin cần thiết khác 

  

  VIỆN TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 


