
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

VIỆN, KHOA, BỘ MÔN:................................... 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

Kính gửi: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học 
                                  
          Thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 

các Học phần tiến sĩ, Tiểu luận tổng quan và các Chuyên đề tiến sĩ. Sau khi xem xét, trao đổi, 

thống nhất với cán bộ hướng dẫn khoa học và thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo của 

đơn vị, Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn .....................................đề nghị Quý Phòng xét duyệt cho: 

Nghiên cứu sinh:......................................................... Khóa:..........Chuyên ngành:.................... 

Đề tài nghiên cứu:  

(Các phần điền thông tin “........” này, đề nghị NCS phải đánh máy không được viết tay) 

Người hướng dẫn khoa học: 1..................................................................................................... 

  2...................................................................................................... 

Được thực hiện các Học phần tiến sĩ, Tiểu luận tổng quan và các Chuyên đề tiến sĩ sau đây: 

1. Học phần tiến sĩ 1 (45 tiết):…………………………………………….……………………. 

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

2. Học phần tiến sĩ 2 (45 tiết):……………………………………………… …………….…… 

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

3. Học phần tiến sĩ 3 (học phần lựa chọn theo đề tài của NCS-45 tiết):… ……………..…….. 

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

4. Tiểu luận tổng quan (60 tiết):…………………………………………...…………………… 

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

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

5. Chuyên đề tiến sĩ 1 (30 tiết):……………….……………………………… ………..……… 

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

Nơi thực hiện: (ghi rõ Tên Viện /Khoa/ bộ môn, nơi sẽ thực hiện chuyên đề); 

6. Chuyên đề tiến sĩ 2 (30 tiết):….……………………………………… …………………..… 

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

Nơi thực hiện: (ghi rõ Tên Viện /Khoa/ bộ môn, nơi sẽ thực hiện chuyên đề); 

7. Chuyên đề tiến sĩ 3 (30 tiết):……………….……………………………..…………….…… 

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

Nơi thực hiện: (ghi rõ Tên Viện /Khoa/ bộ môn, nơi sẽ thực hiện chuyên đề); 

Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn................................................ và tập thể cán bộ hướng dẫn 

xin trân trọng đề nghị Phòng QLĐT Sau đại học xét duyệt các Học phần tiến sĩ, Tiểu luận 

tổng quan và các Chuyên đề tiến sĩ trên để Nghiên cứu sinh thực hiện. 
 

PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC             VIỆN/KHOA/BỘ MÔN             CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

 
(Ghi chú: Bản đăng ký này chỉ làm trên 01 trang giấy) 


