
1/5 
 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022  

Trƣờng Du lịch - Đại học Huế 

(Mã số: 9810101) 

 
 Căn cứ Thông báo số 118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại 

học Huế; 

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022 như sau: 

I. NGÀNH TUYỂN SINH 

Ngành Du lịch (mã số: 9810101) 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

Xét tuyển 

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

- Đào tạo tiến sĩ: Liên tục 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và liên tục 04 

năm đối với người có bằng đại học. 

- Đào tạo dự bị tiến sĩ: Tối đa 02 năm (24 tháng). 

IV.  ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy (ngành đúng, phù hợp) loại giởi trở lên 

hoặc bằng thạc sĩ (ngành đúng, phù hợp) với ngành đăng kí dự tuyển. Các bằng tốt 

nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản thẩm 

định và công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

2. Có lí lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên; 

3. Có giấy khám sức khỏe, có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu; 

4. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào 

tạo định hướng nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu; hoặc trong 

thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác 

giả của tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo 

khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện 

liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm 
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(24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa 

học và công nghệ; 

5. Có bản dự thảo đề cương nghiên cứu làm theo mẫu tham khảo tại Phụ lục I 

của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành. Trong 

đề cương nghiên cứu có thể đề xuất người hướng dẫn; 

6. Có bản dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa tham khảo tại Phụ lục 

II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành; 

7. Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc 

có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng ngành hoặc nhóm ngành và 01 thư 

giới thiệu của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người dự tuyển đang công tác tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có 

chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng 

ngành hoặc nhóm ngành đối với người dự tuyển tự do. Thư giới thiệu phải có các nội 

dung đánh giá, nhận xét người dự tuyển về: 

- Phẩm chất nghề nghiệp, năng lực, trình độ chuyên môn và khả năng nghiên 

cứu; 

- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu 

sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn, cần bổ sung thêm nhận xét về nội dung 

nghiên cứu, tính cấp thiết, khả thi của đề tài; 

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên 

cứu sinh. 

8. Ngoại ngữ 

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, 

chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp 

cho người học toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng 

Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;   

(Các bằng tốt nghiệp nước ngoài phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của 

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

b) Bằng tốt nghiệp đại học một các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào 

tạo của Việt Nam cấp. 

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục III của Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành còn hiệu lực tính đến 

ngày đăng kí dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 

(theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo công bố; 

d). Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng kí theo học chương trình 

đào tạo trình đọ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu bậc 4 trở 

lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và có chứng chỉ ngoại 

ngữ theo Quy định tại Phụ lục III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại 

Đại học Huế hiện hành. 

9. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 18 của Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiên sĩ Đại học Huế hiện hành. 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của Trường Du lịch - Đại học Huế. 

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm cao học; bằng tốt nghiệp 

đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp. 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa 

phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm). 

4. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những 

người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa. 

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng 

lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên 

môn. 

7. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ) 

8. Đề cương nghiên cứu (07 bản) 

9. 02 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới 

thiệu) 

10. Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ. 

11. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của Trường Du lịch và 4 ảnh (3x4). 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và 

địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài. 

VI. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN DỰ BỊ TIẾN SĨ 

1. Điều kiện: Người dự tuyển chưa đáp ứng các điều kiện dự tuyển trình độ tiến sĩ 

có thể nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển dự bị tiến sĩ khi có các điều kiện sau đây: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy (ngành đúng, phù hợp) loại giỏi trở lên 

hoặc bằng thạc sĩ (ngành đúng, phù hợp, ngành gần) với ngành đăng kí dự tuyển. Các 

bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải kèm theo văn 
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bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

b) Có bài luận định hướng về đề tài nghiên cứu theo mẫu quy định tại phụ lục I 

của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành; 

c) Có ít nhất 01 nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành hướng dẫn trong thời gian 

dự bị tiến sĩ; 

d) Có lí lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên; 

đ) Có giấy khám sức khỏe, có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu; 

e) Có 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có 

học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có uy tín cùng ngành hoặc nhóm ngành đồng ý hướng dẫn 

trong thời gian dự bị tiến sĩ. Thư giới thiệu có các nội dung đánh giá, nhận xét người dự 

tuyển về: 

- Phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp; 

- Năng lực hoạt động chuyên môn, khả năng nghiên cứu; 

- Phương pháp làm việc; 

- Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển tham gia 

chương trình dự bị tiến sĩ. 

2. Hồ sơ dự tuyển dự bị tiến sĩ: 

a) Đơn xin dự tuyển theo mẫu của Trường Du lịch – Đại học Huế; 

b) Sơ yếu lí lịch cá nhân; 

c) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm cao học; bằng tốt nghiệp 

đại học, bảng điểm đại học; 

d) Thư giới thiệu của người đồng ý hướng dẫn dự bị tiến sĩ. 

đ) Bài luận về định hướng đề tài luận án tiến sĩ theo quy định 

e) Chứng minh về kinh nghiệm nghiên cứu (nếu có) 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên 

và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài. 

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 10 của các tháng chẵn trong năm 2022. 

2. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, 

Trường Du lịch - Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình 

trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc 
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kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của 

Hội đồng tuyển sinh. 

3. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

Thí sinh dự tuyển liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo địa 

chỉ: Bộ phận Sau đại học, Trường Du lịch – Đại học Huế, 22 đường Lâm Hoằng, 

phường Vỹ Dạ, thành phố Huế 

  ĐT: 0234.3897057 hoặc 0947.550.444-03. 45678. 375 gặp Ông Lê Văn Hoài 

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN 

Lệ phí xét tuyển bao gồm: 

1. Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ, nộp tại Trường khi nộp hồ sơ đăng ký dự 

tuyển. 

2. Lệ phí xét tuyển: 3.000.000đ /thí sinh (nộp tại Trường vào buổi xét tuyển) 

Nơi nhận: 
- Cá nhân có nhu cầu; 

- GĐ ĐHH (để b/c);  

- Lưu VT, TDL.LVH. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Trần Hữu Tuấn 
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