
VIỆN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

VIỆN TOÁN HỌC

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

 
 

QUY CHẾ 

Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Toán học 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Việc đào tạo tiến sĩ của Viện Toán học được thực hiện theo Quy chế “Đào tạo 

trình độ tiến sĩ” của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quy chế này quy định những điều khoản cụ thể được áp dụng riêng cho Viện 

Toán học. 

Điều 2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo tiến sĩ toán học có trình độ cao về lý thuyết hoặc ứng dụng, có khả năng 

giảng dạy, nghiên cứu độc lập, cũng như khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và 

áp dụng vào các ngành khoa học đời sống khác. 

Điều 3. Thời gian đào tạo 

1. Nghiên cứu sinh tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm tập trung 

liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 04 năm tập trung liên tục. 

2. Nghiên cứu sinh không tập trung: Chỉ nhận những thí sinh có bằng thạc sĩ và 

do cơ quan cử đi. Thời gian học tập và nghiên cứu tối đa là 05 năm, trong đó tổng thời 

gian tập trung tại Viện là 03 năm. Thời gian tập trung làm việc tại Viện mỗi năm ít 

nhất là 6 tháng, được chia không quá 02 đợt. Riêng năm cuối phải tập trung liên tục 

tại Viện 12 tháng. 

3. Nghiên cứu sinh có kết quả công bố và hoàn thành tốt các yêu cầu của chương 

trình đào tạo có thể bảo vệ sớm, tuy nhiên, chỉ sau ít nhất 01 năm kể từ ngày có quyết 

định trúng tuyển. 
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