
  

Mẫu 4. Đơn xin dự tuyển trình độ Tiến sĩ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

Kính gửi: Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên 

 

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

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

Sau khi nghiên cứu thông báo của Trường Đại học Tây Nguyên về việc tuyển sinh đào 

tạo trình độ tiến sĩ năm 2021, căn cứ yêu cầu công tác của cơ quan và nguyện vọng cá 

nhân. Tôi đề nghị Hội đồng tuyển sinh cho phép tôi ghi tên vào danh sách thí sinh để 

tham dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021, tại Hội đồng cơ sở Trường Đại 

học Tây Nguyên, với nội dung như sau: 

1. Chuyên ngành dự tuyển:  ................................................................................................  

2. Bằng thạc sĩ chuyên ngành:  ...........................................................................................   

tại cơ sở đào tạo:  ................................................................................................................  

3. Các chứng chỉ ngoại ngữ:  ..............................................................................................  

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

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

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

trường. 

 Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2021. 

Người làm đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 



  

Mẫu số 5. Sơ yếu lý lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

 

 

Ảnh 4×6 cm 

có đóng dấu 

giáp lai 

 

Họ và tên: ............................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .................................Nam/nữ: ....................... 

Dân tộc: ................................................................................................ 

Nơi sinh (tỉnh mới): ............................................................................. 

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

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

Địa chỉ hiện nay: .................................................................................. 

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

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

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

Đã có bằng tốt nghiệp: ......................................................................... 

Nơi cấp bằng: .......................................Ký ngày ....... / ...... /............... 

Ngày vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh: . ...................................................................................  

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

Ngày vào biên chế Nhà nước:  ...............................................................................................  

Quá trình học tập và công tác của bản thân: 

Từ năm…đến năm… Học tập/nghề nghiệp Nơi công tác Chức vụ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Khen thưởng:  ......................................................................................................................  

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

Kỷ luật:  ................................................................................................................................  



  

Họ và tên Bố: …………………………………………….Năm sinh:  ...............................  

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

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:  .........................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: ...........................................................  

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

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

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

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

Họ và tên Mẹ: …………………………………………..Năm sinh:  ..................................  

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

Nghề nghiệp chức vụ hiện nay:  ..........................................................................................  

Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: ...........................................................  

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

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

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

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

Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con (nếu có): (Ghi rõ Họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, 

nơi công tác, học tập của từng người) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tôi xin cam đoan: 

1. Những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật 

2. Nếu được trúng tuyển vào học, tôi sẽ chấp hành đúng nội quy, quy định của Nhà trường.  
 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan 

 hoặc của UBND phường (xã) 

………., ngày …….. tháng ……. năm 2021 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



  

Mẫu số 6. Lý lịch khoa học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

                       (Dùng cho người dự tuyển NCS) 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

 

Họ và tên ……………………………………………………..., Giới tính:……………………… 

Sinh ngày…../…../……… Nơi sinh ……………….. 

Cơ quan công tác hiện tại: , …………………..…………………………..………………………… 

Chức vụ/ nghề nghiệp hiện tại:  ………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên lạc…………………………………….……………………………….……………. 

Dân tộc…………….Tôn giáo………………. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đại học, Cao đẳng 

Hệ đào tạo: ………..……    Thời gian học: Từ…………..đến………………. 

Nơi học (trường, thành phố)………………………………………..……………………………. 

Ngành học………………………………………………………………………………………… 

Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu:……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………., xếp loại tốt nghiệp: ……………………… 

Cao học: từ………………đến………………tại (trường, viện, nước)………………..………... 

Tên luận văn : 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………. 

Điểm bảo vệ luận văn: ………………….., Điểm trung bình tốt nghiệp: ……………………… 

Người hướng dẫn:……………………………………………………………………………….. 

Trình độ ngoại ngữ:  

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể): 

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

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

III. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: đã làm và hiện đang làm công tác khoa 

học kỹ thuật gì? ở đâu? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa 

học). 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 



  

Thời gian Công tác chuyên môn Nơi công tác 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật (đính kèm bản sao các công trình khoa học để minh 

chứng) 

Liệt kê danh mục (đánh số thứ tự) các công trình khoa học đã và đang tiến hành trong hoạt 

động khoa học và kỹ thuật. (Ghi rõ tên công trình khoa học/ tên nhóm tác giả (sau tên tác giả 

chính ghi (chủ biên)/ tên tạp chí, nhà xuất bản, …, năm xuất bản, ấn hành,… )  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham 

quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên 

môn). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen 

thưởng, cơ quan quyết định) 

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

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

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

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

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

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể 

và tỷ mỹ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

         ………………, Ngày .....tháng.....năm 2021 

                            Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THƯ GIỚI THIỆU 

 

Kính gửi: Trường Đại học Tây Nguyên 

 

Họ và tên người giới thiệu: ………………………………………………………………. 

Chức danh khoa học: ……………….. 

Chuyên ngành: …………………………………………………………………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………..... 

Tôi xin giới thiệu với Quý Trường ứng viên …………………………………………….. 

là người đã có Hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh tại Trường năm 2021. Tôi đã có 

thời gian khá dài tiếp xúc với ứng viên. Tôi có một số nhận xét về ứng viên như sau: 

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

b) Năng lực hoạt động chuyên môn: 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

c) Phương pháp làm việc: 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

d) Khả năng nghiên cứu: 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm: 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 

e) Điểm mạnh và 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 làm nghiên cứu sinh: 

………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………...................... 
 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan ………., ngày …….. tháng ……. năm 2021 

Người giới thiệu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 7. Thư giới thiệu ứng viên NCS 



  

Mẫu số 8. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH 

 

Kính gửi: Trường Đại học Tây Nguyên 

 

Tên tôi là: ............................................................................................................  

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

Là ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 của Trường 

Đại học Tây Nguyên. 

Ngành đào tạo: ............................................ 

Nếu trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường, tôi cam kết 

hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của 

trường Đại học Tây Nguyên. 

 

 

 

..........., Ngày ....... tháng ........ năm 2021                                                     

Người cam kết  

(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


