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VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VIỆN TOÁN HỌC 
 

 

 

       Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO  

SINH VIÊN ĐẠI HỌC TIỀM NĂNG TẠI VIỆN TOÁN HỌC NĂM 2020 
 
 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Toán học và Quỹ Đổi mới 

sáng tạo (VINIF, thuộc Viện Dữ liệu lớn, Tập đoàn Vingroup) về đào tạo thạc sĩ 

khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy giai 

đoạn 2020 - 2023, Viện Toán học mời các sinh viên tiềm năng đăng ký tham gia 

Chương trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học tiềm năng 

tại Viện Toán học năm 2020. 

I. Thông tin của chương trình 

1. Mục đích:  

Hỗ trợ sinh viên tiềm năng đến thực tập nghiên cứu khoa học dưới sự hướng 

dẫn của một chuyên gia tại Viện Toán học. 

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên tham gia chương trình: 

Quyền lợi của sinh viên tham gia chương trình: 

- Được làm việc dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia tại Viện Toán học 

theo lĩnh vực đăng ký; 

- Được sắp xếp bàn làm việc tại Viện, được cung cấp những điều kiện làm 

việc như thư viện, internet, quyền truy cập MathSciNet và truy cập nhiều tài liệu, 

tạp chí; 

- Được tài trợ 11 triệu/sinh viên cho các chi phí ăn, ở (sinh viên ở ngoài Hà 

Nội có thể được bố trí chỗ ở) và tối đa 5 triệu/sinh viên cho chi phí đi lại; 

- Được ưu tiên tham gia chương trình tuyển sinh thạc sỹ và tiến sỹ của Viện 

Toán học, được ưu tiên hỗ trợ đăng ký học bổng của Quỹ VINIF theo thoả thuận 

giữa hai cơ quan. 

Sinh viên tham gia chương trình có trách nhiệm làm việc theo hướng dẫn 

của người hướng dẫn để hoàn thành một báo cáo khoa học sau thời gian làm việc 

tại Viện Toán học. Thông tin về cán bộ Viện Toán học có thể tham khảo trên 

trang web của Viện Toán học theo địa chỉ:   

http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getList&Itemid=412 
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3. Đối tượng đăng ký: 

Sinh viên đại học các ngành Toán, Toán-Tin hoặc Toán-Cơ hoặc các ngành có 

liên quan đến Toán trên cả nước, đã hoàn thành ít nhất chương trình cơ bản của 2 

năm đầu đại học. 

4. Thời gian làm việc tại Viện: 

Tối thiểu 2 tháng, trong khoảng từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020. Thời điểm 

bắt đầu do người hướng dẫn cùng sinh viên thống nhất và Viện Toán phê duyệt. 

5. Số lượng tuyển: 8 sinh viên. 

II. Tuyển chọn 

1. Một số mốc thời gian:  

- Hạn nộp hồ sơ đăng ký: Đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. 

- Xét tuyển: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, trong tháng 6 năm 2020. 

- Công bố kết quả tuyển chọn: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xét tuyển. 

2. Hình thức tuyển:  

- Xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký, có thể bổ sung phỏng vấn trực 

tiếp/online trong một số trường hợp. 

- Danh sách trúng tuyển được lập theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp cho 

đến khi hết chỉ tiêu.  

3. Ưu tiên: 

- Hồ sơ có lựa chọn lĩnh vực/hướng nghiên cứu rõ ràng hoặc đã liên hệ với 

người hướng dẫn và đã được chấp nhận hướng dẫn; 

- Ưu tiên nhưng không nhất thiết sinh viên ngành Toán ứng dụng. 

4. Hồ sơ đăng ký 

1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu); 

2) Bản phô tô giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân (không cần chứng thực); 

3) Một bài viết giới thiệu bản thân, lý do đăng ký và mục tiêu tham gia chương 

trình, lĩnh vực hoặc hướng nghiên cứu mong muốn tìm hiểu; 

4) Bảng điểm các năm học có xác nhận của trường theo học; 

5) Thư giới thiệu của một nhà khoa học hoặc của trường đại học/học viện 

nơi theo học có kèm theo thông tin liên hệ của người giới thiệu (nếu có); 

6) Minh chứng về các thành tích học tập/nghiên cứu (nếu có). 
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III. Thông tin liên hệ 

Ứng viên gửi đồng thời bản giấy và file hồ sơ đăng ký đến Viện Toán học 

theo địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận bản giấy: 

Trung tâm Đào tạo Sau đại học - Viện Toán học 

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 02437563474; Fax: 02437564303 

- File hồ sơ gửi về địa chỉ email: daotao@math.ac.vn (Trung tâm Đào tạo 

Sau đại học - Viện Toán học). 

 

 VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS. TSKH. Phùng Hồ Hải 
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