Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành “Kỹ thuật
Dầu khí” Khóa III năm 2015
Nhân lực chất lượng cao luôn là một yếu tố quan trọng trong cơ cấu nhân sự để đảm bảo sự phát triển hiệu
quả và bền vững của mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp. Điều đó càng đúng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh
vực dầu khí khi luôn phải đón đầu áp dụng các tri thức, công nghệ mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh
nhằm đạt hiệu quả cao nhất và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Trên thực tế, nguồn nhân lực chất lượng cao phụ thuộc rất lớn từ yếu tố trình độ của người lao động. Chính vì thế,
việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt là đào tạo trình độ tiến sĩ đang và sẽ là một nhu cầu cấp thiết đối
với các doanh nghiệp trong ngành.
Viện Dầu khí Việt Nam (Viện) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ tháng 10 năm 2012,
bắt đầu tuyển sinh từ đầu năm 2013. Qua 2 năm, Viện đã tuyển sinh và đang tiến hành đào tạo 2 khóa nghiên cứu
sinh chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí (Mã số: 62.52.06.04). Các nghiên cứu sinh đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học
và Thiết kế Dầu khí Biển (Liên doanh Việt Nga), Đại học Dầu khí Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và từ Viện Dầu khí Việt Nam.
Với mục đích khai thác lợi thế của Ngành và đào tạo tiến sĩ ứng dụng thông qua một chương trình có sự gắn kết tốt
giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong ngành dầu khí, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện được xây
dựng với một số đặc thù: (i) Có chương trình đi thực tập/thực tế tại các công ty/nhà thầu dầu khí/viện nghiên cứu về
dầu khí nước ngoài; (ii) Hỗ trợ đăng tối thiểu một bài báo trên các tạp chí quốc tế có phản biện; (iii) Bố trí các giảng
viên/người hướng dẫn đều là các chuyên gia có trình độ lý luận cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tham gia nhiều
đề tài, nhiệm vụ cũng như các dự án thực tế trong ngành công nghiệp dầu khí; (iv) Hỗ trợ tối đa để các nghiên cứu
sinh có điều kiện kết hợp các công việc thực tế với hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, của Tập đoàn và của
Ngành.
Năm 2015, Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh như sau:
1.

Chuyên ngành tuyển sinh: Kỹ thuật Dầu khí. Mã số: 62.52.06.04

2.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 06 NCS (Xin xem danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách dự kiến người
hướng dẫn khoa học tại đây
3.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đối với những thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc
phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (Xin xem danh mục các chuyên ngành đúng và phù hợp tại
đây
4.
Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người đã có bằng thạc sĩ: 03 năm tập
trung liên tục hoặc tổng thời gian đào tạo là 03 năm và phải có ít nhất 12 tháng cuối cùng tập trung liên tục
tại Viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.
5.
Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện được quy
định tại đây
6.

Nội dung xét tuyển:
Hồ sơ dự tuyển;
Trình bày đề cương nghiên cứu và trả lời phỏng vấn của các thành viên Tiểu ban chuyên môn
(của Hội đồng tuyển sinh). Tổng thời gian trình bày của mỗi thí sinh là 25 phút, trong đó 5 phút cuối thí
sinh sẽ trình bày tóm tắt đề cương đề tài nghiên cứu của mình bằng Tiếng Anh.

Kế hoạch tuyển sinh:
Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ tuyển sinh: từ ngày đăng thông báo đến
hết ngày 05/5/2015tại 2 địa điểm:
·
Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – ViệnDầu khí Việt Nam, Tầng 14, Tòa
nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
·
Tại Tp. Hồ Chí Minh:Văn phòng phía Nam - Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí, Tầng 2,
Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3
Thời gian nhận hồ sơ: không muộn hơn ngày 05/5/2015, nộp trực tiếp tại Ban Thông tin Đào tạo
hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Ban Thông tin Đào tạo – Viện Dầu khí Việt Nam.
Thời gian bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu và trả lời phỏng vấn trước Hội đồng tuyển sinh của
Viện: Dự kiến các ngày 08, 09/5/2015 tại Viện Dầu khí Việt Nam.
Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 16/5/2015.
Thời gian nhập học: Dự kiến từ 20/5/2015.
(Xin xem toàn văn Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2015 tại đây
7.

8.
Địa chỉ liên hệ:
Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam
Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043. 7843061
Fax: 043.7824950
Emai: cpti@vpi.pvn.vn

