Phụ lục 8:
YÊU CẦU CỦA THƯ GIỚI THIỆU
Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và
khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có
chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia
hoạt động chuyên môn với người dự tuyển ít nhất 6 tháng và am hiểu lĩnh vực mà
người dự tuyển dự định nghiên cứu.
Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất
của người dự tuyển, cụ thể:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
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THƯ GIỚI THIỆU
Thí sinh dự thi trình độ tiến sĩ năm 20…
PHẦN HÀNH CHÍNH:
Họ và tên người giới thiệu :
Giới : Nam
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Cơ quan công tác:
Chuyên ngành công tác:
Năm tốt nghiệp đại học:
; Năm được công nhận học vị tiến sĩ:
Học hàm:
; Năm được công nhận học hàm:
Giới thiệu thí sinh:
Thời gian công tác cùng thí sinh: …….năm (từ năm …… đến năm …….)
PHẦN NỘI DUNG:
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
……………….., ngày …. tháng …. năm 20…..
Người giới thiệu

