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STT Tên học phần Tóm tắt học phần 

1 Quản lý dự án 

nghiên cứu và 

công bố quốc tế 

Học phần này được thiết kế nhằm giúp cho nghiên cứu sinh nắm 

vững kiến thức cơ bản về quản lý hiệu quả các dự án nghiên cứu 

khoa học và phương pháp được sử dụng trong quản lý dự án nghiên 

cứu. Đồng thời, học phần còn trang bị cho nghiên cứu sinh những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết để soạn thảo, xử lý văn bản hiệu quả, 

trình bày và xuất bản các kết quả nghiên cứu của mình dưới dạng 

các công bố quốc tế. 

2 Tiểu luận tổng 

quan 

Học phần giúp nghiên cứu sinh tổng hợp các công trình nghiên cứu 

trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu, từ 

đó phân tích và đánh giá những hướng nghiên cứu, phương pháp, 

kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế của các nghiên cứu trước 

và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, rút ra mục đích, nhiệm vụ, 

chủ đề nghiên cứu của luận án tiến sĩ 

3 Chuyên đề tiến 

sĩ 1,2,3 

NCS nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến 

thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến 

sĩ. Các chuyên đề đi sâu vào các hướng nghiên cứu của luận án tiến 

sĩ 

4 Luận án Tiến sĩ Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của NCS, trong đó 

chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực 

Kỹ thuật điện, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa 

học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án, có giá trị 

trong việc phát triển tri thức khoa học. 

5 Các học phần tự 

chọn 
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