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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2017 

ĐỀ ÁN  

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 

- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tp. 

Đà Nẵng. 

- Điện thoại: (84) - 511 - 3841 323, Fax: (84) - 511 - 3842 953 

- Email: ued.help247@gmail.com 

- Website: www.ued.vn 

- Người đại diện: PGS.TS. Lưu Trang 

- Chức vụ: Hiệu trưởng. 

Trường Đại học Sư phạm (http://www.ued.udn.vn) là một trong 11 đơn vị thành 

viên của Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 

của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Sư phạm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, cán bộ có trình độ cao về khoa học tự 

nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn vàkhoa học giáo dục; nghiên 

cứu khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá phát triển Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hiện nay Trường Đại học Sư 

phạm có 12 khoa, gồm: 1) Toán, 2) Tin học, 3) Vật lý, 4) Hóa, 5) Sinh-Môi trường, 6) 

Ngữ văn, 7) Lịch sử, 8) Địa lý, 9) Tâm lý-Giáo dục, 10) Giáo dục Chính trị, 11) Giáo 

dục Tiểu học, 12 Giáo dục Mầm non; 6 phòng chức năng; 3 tổ trực thuộc và 3 trung 

tâm. 

1.1. Sứ mạng  

Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ khoa 

học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên và cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội, nhân văn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và góp 

phần đưa nền giáo dục Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên 

http://ued.udn.vn/
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thế giới. Nhà trường phấn đấu đến năm 2025 trở thành một cơ sở đào tạo ngang tầm 

với một số trường đại học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. 

1.2. Chức năng, nhiệm vụ  

1. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp. 

2. Đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học. 

3. Giảng dạy các môn khoa học cơ bản và khoa học xã hội - nhân văn cho các 

trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. 

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên. 

2. Quá trình phát triển đào tạo trình độ tiến sĩ 

2.1. Quy mô đào tạo 

 

Hình 1. Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm  

- Đại học Đà Nẵng 

2.2. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

STT Mã số Chuyên ngành 

1 62440114 Hoá hữu cơ 

2 62220240 Ngôn ngữ học 

3 62220121 Văn học Việt Nam 

4 62480104 Hệ thống thông tin 
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 2.3. Kết quả đào tạo 

 Tính đến tháng 08/2017, Trường đã có 4 NCS chuyên ngành Hóa hữu cơ bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng. 

 3. Đội ngũ giảng viên  

Đội ngũ cán bộ của Trường Đại học Sư phạm (tính đến tháng 03/2017) có 372 

người, trong đó, có 253 giảng viên (01 Giáo sư, 15 Phó Giáo sư, 82 Tiến sĩ và 01 Tiến 

sĩ khoa học, 189 Thạc sĩ). Hiện có 42 nghiên cứu sinh, 36 giảng viên đang học cao học 

trong và ngoài nước. Đây là lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao và nhiều kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học quản lý, khoa học tư nhiên và 

xã hội được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trong nước và trên thế giới. 

4. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 

4.1. Công tác đào tạo 

           a) Đào tạo sau đại học 

Trường Đại học Sư phạm được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học từ năm 2002, 

đến nay đã có 16 chuyên ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ. Bên cạnh việc mở 

rộng quy mô gắn với chất lượng đào tạo, nhà trường luôn chú trọng đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy. 

Hoạt động đào tạo sau đại học không chỉ diễn ra tại Trường mà còn mở rộng 

đào tạo cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Nhà 

trường đã liên kết với Trường Đại học Trà Vinh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 

KonTum, Trường Đại học Phạm Văn Đồng để đào tạo một số chuyên ngànhnhư: Quản 

lí giáo dục, Phương pháp toán sơ cấp, Hệ thống thông thông tin.  

Trong thời gian qua, số lượng học viên cao học của Trường được duy trì ổn 

định và không ngừng phát triển, đã có gần 1.400 học viên tốt nghiệp thạc sĩ và 3 NCS 

đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện nay, số lượng học viên cao học và NCS 

đang học tập tại Trường khoảng 700 người. 

b) Đào tạo đại học, cao đẳng 

Hệ chính quy tập trung:  

- Bậc đại học gồm 29 chuyên ngành  

- Bậc cao đẳng: 01 chuyên ngành 

- Hệ vừa làm vừa học:Nhà trường rất chú trọng đào tạo hệ phi chính quy, đã 

không ngừng duy trì và mở rộng các mối liên kết với các trường đại học, cao đẳng, 
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trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong cả nước nhằm 

phát triển hệ đào tạo VLVH. Sinh viên hệ VLVH của Trường thường xuyên duy trì số 

lượng từ 4.200 đến 5.600 SV; chất lượng đào tạo luôn được nâng cao và uy tín của 

Nhà trường được xã hội thừa nhận. Nhà trường hiện đang liên kết với các Trung tâm 

giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong cả nước tiến 

hành đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn giáo viên các cấp từ mầm non đến THPT, đào tạo 

các ngành cử nhân khoa học, trung cấp tin học..., đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân khoa học có nguyện vọng làm giáo viên và 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 cho giáo viên các trường trung học chuyên 

nghiệp.Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức giảng dạy, bồi 

dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao 

đẳng.Trong thời gian qua, Nhà trường đã mở nhiều lớp và cấp hàng ngàn chứng chỉ 

NVSP cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Điều đó chứng tỏ nhu 

cầu đào tạo nghiệp vụ sư phạm có chiều hướng gia tăng, và việc bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm của các cơ sở giáo dục - đào tạo cũng như các cơ quan quản lý giáo dục các 

cấp là hết sức cấp thiết. 

Tính đến tháng 05/2017, Trường đã đào tạo được khoảng 21.800 cử nhân sư 

phạm và cử nhân khoa học, 21.883 sinh viên ở trình độ cao đẳng sư phạm, 23.775 giáo 

viên tiểu học, chuẩn hóa 18.000 giáo viên các cấp, 5.000 cán bộ quản lý giáo dục; 

1.351 thạc sĩ. 

4.2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng được Nhà trường quan tâm hàng 

đầu, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cán bộ, giảng viên của trường đã 

và đang thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp bộ, cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp cơ sở, đã 

biên soạn nhiều chương trình, giáo trình, giáo trình điện tử có giá trị phục vụ cho yêu 

cầu phát triển giáo dục đào tạo. Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên tham gia hội thi 

các cấp đạt giải thưởng cao. 

Hàng năm trường đã cử nhiều lượt cán bộ giảng dạy đi dự các hội nghị, hội thảo 

trong và ngoài nước. Trường cũng tổ chức đăng cai nhiều hội nghị, hội thảo lớn với sự 

tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Một số lượng lớn các 

đề tài NCKH được chuyển thành sách, giáo trình, tài liệu tham khảo để phục vụ học 

tập và giảng dạy của Nhà trường. 
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Các giảng viên đã thực hiện 934 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 705 đề 

tài cấp trường/Đại học Đà Nẵng, 226 cấp tỉnh/thành phố và cấp Bộ, 3 đề tài cấp Bộ 

trọng điểm. Sinh viên của Trường đã thực hiện 1.305 đề tài nghiên cứu khoa học, 

trong đó nhiều công trình đạt kết quả tốt và xuất sắc, được nhiều giải thưởng cấp Đại 

học Đà Nẵng, cấp Bộ và VIFOTEC. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhà trường có 

nhiều đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Hệ thống đề tài khoa học công 

nghệ của trường tập trung vào ba hướng chính là: khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng 

và khoa học giáo dục. Các đề tài khoa học cơ bản giải quyết các vấn đề có tính cấp 

thiết và ý nghĩa thực tiễn của các chuyên ngành cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm.Các đề 

tài khoa học ứng dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội 

của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa phương khác. 

Một số đề tài khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng nghiên cứu các vấn đề 

thời sự của địa phương thuộc các lĩnh vực như: văn học, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, 

địa lý, bảo vệ môi trường, hóa học, sinh học ... đã dược ứng dụng vào thực tiễn ở địa 

phương và phục vụ giảng dạy.  

Các đề tài khoa học giáo dục giải quyết các vấn đề về đổi mới phương pháp 

giảng dạy và học tập, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nghiên cứu các giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở đại học và trường phổ thông.  

Tháng 3/2011, Trường đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép 

xuất bản Tạp chí Khoa học và Giáo dục (nay là Tạp chí Khoa học), với định kỳ 3 

tháng/số (đến nay đã xuất bản được 13 số với tổng số 263 bài báo) và đã được cấp mã 

chuẩn quốc tế: ISSN 1859-4603 kể từ ngày 27/2/2012. Tạp chí Khoa học và Giáo dục 

của Trường đã từng bước khẳng định vị trí và uy tín trong giới khoa học và được hội 

đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học. 

4.3. Hợp tác Quốc tế 

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với nhiều cơ sở giáo dục và 

đào tạo trong nước và ở nước ngoài như: Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc, 

Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN.Các dự 

ánchínhđã được thực hiện ở trường là:  
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- Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên thành phố Đà 

Nẵng (WPF). 

- Phương pháp Dosaho trong phục hồi chức năng tâm lý với Nhật Bản (Dohsa 

Psychological Rehabilitation method). 

- Giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục đại học (HEP2A). 

- Chương trình phát triển các trường đại học sư phạm (ETEP). 

- Dự án hợp tác về mạng lưới dạy và học theo phương pháp CDIO. 

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN 

2.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. 

2. Là tác giả của ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định 

nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên 

ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, 

chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho 

người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là 

tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công 

nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (tham khảo 

Phụ lục); 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử 

dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm 

b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là 

tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương 

đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể 
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diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh 

và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  

 4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếngViệt tối thiểu từ 

Bậc 4 trở lên theoKhung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng 

yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo. 

2.2. Phương thức tuyển sinh 

 2.2.1.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

 2.2.2. Hình thức và thời gian đào tạo 

- Hệ tập trung liên tục: 3 năm tập trung liên tục đối với NCS có bằng thạc sĩ, 4 

năm tập trung liên tục đối với NCS có bằng đại học. 

- Hệ không tập trung liên tục: Trường hợp NCS có bằng thạc sĩ không theo học 

tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì NCS phải đăng ký thực 

hiện và đảm bảo tổng thời gian học tập trong vòng 4 năm (thời gian này không bao 

gồm thời gian học bổ sung các học phần cao học nếu NCS thuộc đối tượng phải học bổ 

sung), với thời gian nghiên cứu tại cơ sở đào tạo là 3 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng 

trong giai đoạn 24 tháng đầu, tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để tham gia học tập và 

thực hiện đề tài nghiên cứu. 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành hoặc chuyên ngành 

STT Chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Ghi chú 

1.  Hoá hữu cơ 62440114 5  

2.  Ngôn ngữ học 62220240 5  

3.  Văn học Việt Nam 62220121 5  

4.  Hệ thống thông tin 62480104 5  

 Tổng cộng  20  

 

2.4. Điều kiện và năng lực nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo 

Các hướng nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu đang triển khai tại Trường Đại học 

Sư phạm liên quan đến các chuyên ngành đăng ký tuyển sinh năm 2017: 

+ Chuyên ngành Hóa hữu cơ 

STT Tên đề tài Mã số Người thực 

hiện 

Năm thực 

hiện 

1 Nghiên cứu điều chế phức B2016-DNA-32- TS. Đinh Văn 12/2016-
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[Cu(CH3CN)4]PF6 và 

ứng dụng làm xúc tác 

trong phản ứng đóng 

vòng giữa azide và ankin-

1. 

TT Tạc 12/2018 

2 Nghiên cứu tính chất và 

tổng hợp hợp chất mới từ 

TCNQFn (n =1, 2). 

T2017-TĐ-03-02 
TS. Võ Thắng 

Nguyên 

04/2017-

11/2018 

3 Nghiên cứu chiết tách 

tinh dầu từ lá tía tô ứng 

dụng làm chất kháng 

khuẩn sinh học diệt bọ 

cánh cứng trong bảo quản 

nông sản. 

T2017-03-01 
ThS. Trần Thị 

Ngọc Bích 

1/2017 - 

12/2017 

4 Nghiên cứu điều chế 

Pd(PPh3)4 ứng dụng làm 

xúc tác trong phản ứng 

Sonogashira. 

T2017-03-02 
ThS. Ngô Thị 

Mỹ Bình 

1/2017 - 

12/2017 

5 Xây dựng e-book học 

phần thí nghiệm thực 

hành phương pháp dạy 

học hóa học cho sinh viên 

sư phạm, Trường Đại học 

Sư phạm - Đại học Đà 

Nẵng. 

B2017- ĐN - 06 
ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh 

06/2017 - 

05/2019 

+ Chuyên ngành Ngôn ngữ học và Văn học Việt Nam 

STT Tên đề tài Mã số Người thực 

hiện 

Năm thực 

hiện 

1 Nghiên cứu văn học Nhật 

Bản từ góc nhìn ký hiệu 

học văn hoá. 

B2016-DNA-07-

TT 

TS. Nguyễn 

Phương Khánh 

12/2016-

12/2018 
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2 Sự tương tác các mã văn 

bản trong tiểu thuyết Việt 

Nam đầu thế kỷ XXI (qua 

một số tác giả, tác phẩm 

chọn lọc). 

B2016-DNA-08-

TT 

TS. Bùi Bích 

Hạnh 

12/2016-

12/2018 

3 Nghiên cứu điều chế phức 

[Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng 

dụng làm xúc tác trong 

phản ứng đóng vòng giữa 

azide và ankin-1. 

B2016-DNA-32-

TT 

TS. Đinh Văn 

Tạc 

12/2016-

12/2018 

4 Vận dụng lý thuyết ba bình 

diện vào việc phân tích câu 

tiếng Việt (Ứng dụng vào 

việc giảng dạy học phần 

Ngữ pháp tiếng Việt cho 

sinh viên ngành Sư phạm 

Ngữ văn tại trường ĐHSP, 

ĐHĐN). 

B2016-ĐN03-03 
TS. Trần Văn 

Sáng 

10/2016 - 

9/2018 

5 Vận dụng Rubrics xây 

dựng chuẩn đánh giá năng 

lực tiếng Việt cho sinh 

viên người nước ngoài 

thuộc Đai học Đà Nẵng. 

B2016-ĐN03-04 
ThS. Lê Thị 

Thanh Tịnh 

10/2016 - 

9/2018 

6 Nghiên cứu tính chất và 

tổng hợp hợp chất mới từ 

TCNQFn (n =1, 2). 

T2017-TĐ-03-02 
TS. Võ Thắng 

Nguyên 

04/2017-

11/2018 

7 Phát triển năng lực giao 

tiếp tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học người dân tộc 

thiểu số tại tỉnh Gia Lai. 

T2017-TĐ-03-03 
ThS. Hồ Trần 

Ngọc Oanh 

04/2017-

11/2018 

8 Nghiên cứu chiết tách tinh 

dầu từ lá tía tô ứng dụng 
T2017-03-01 

ThS. Trần Thị 

Ngọc Bích 

1/2017 - 

12/2017 
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làm chất kháng khuẩn sinh 

học diệt bọ cánh cứng 

trong bảo quản nông sản. 

9 Nghiên cứu điều chế 

Pd(PPh3)4 ứng dụng làm 

xúc tác trong phản ứng 

Sonogashira. 

T2017-03-02 
ThS. Ngô Thị 

Mỹ Bình 

1/2017 - 

12/2017 

10 Xây dựng khung tri thức 

và mô hình lí thuyết trong 

hoạt động tiếp nhận tác 

phẩm văn chương ở cấp 

Trung học cơ sở. 

B2016.ĐNA.11 
TS. Nguyễn 

Thanh Trường 

01/2016-

12/2017 

11 Xây dựng e-book học phần 

thí nghiệm thực hành 

phương pháp dạy học hóa 

học cho sinh viên sư phạm, 

Trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng. 

B2017- ĐN - 06 
ThS. Nguyễn 

Thị Lan Anh 

06/2017 - 

05/2019 

12 Đặc điểm từ ghép giải 

thích nghĩa và việc ứng 

dụng giảng dạy ở nhà 

trường. 

B2017- ĐN - 12 
PGS.TS. Lê 

Đức Luận 

06/2017 - 

05/2019 

13 Nghiên cứu đặc điểm ngôn 

ngữ - văn hóa của địa danh 

Hán - Việt ở Đà Nẵng và 

ứng dụng vào dạy học từ 

Hán Việt trong Nhà 

trường. 

B2017- ĐN - 18 
TS. Nguyễn 

Hoàng Thân 

06/2017 - 

05/2019 
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+ Chuyên ngành Hệ thống thông tin 

STT Tên đề tài Mã số Người thực 

hiện 

Năm thực 

hiện 

1 Vận dụng mô hình dạy học 

kết hợp (blended learning) 

vào đào tạo và bồi dưỡng 

giáo viên. 

B2017- ĐN - 10 ThS. Trần Văn 

Hưng 

6/2017-

5/2019 

2 Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống hỗ trợ khung nhìn 

thực cho các hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu quan hệ nguồn 

mở. 

KYTH-01 TS. Nguyễn 

Trần Quốc 

Vinh 

2017-2018 

 

2.5. Tổ chức tuyển sinh 

- Thời gian tuyển sinh: theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng. 

- Số lần tuyển sinh/năm: 01 lần hoặc nhiều lần. 

2.6. Chính sách ưu tiên 

Ưu tiên đối với các đối tượng theo quy định. 

2.7. Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính   

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.8. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký 

tuyển sinh, danh mục các môn học bổ sung kèm theo 

2.8.1. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký 

tuyển sinh. 

STT Tên chuyên ngành Mã số 
Chuyên ngành phù hợp và chuyên 

ngành gần 

1 Hóa hữu cơ 62.44.25.01 
Chuyên ngành phù hợp: 

+ Đại học: 

 - Cử nhân Sư phạm Hóa học 

 - Cử nhân Khoa học Hóa học 

 - Cử nhân Hóa phân tích - môi 

trường 
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- Cử nhân Hóa dược 

+ Cao học: 

- Hóa hữu cơ 

Chuyên ngành gần: 

+ Đại học: 

- Kỹ sư công nghệ hóa học 

- Kỹ sư hóa dầu 

- Kỹ sư hóa thực phẩm 

- Kỹ sư hóa Silicat 

- Kỹ sư hóa môi trường 

+ Cao học: 

- Công nghệ/kỹ thuật hóa học 

- Hóa vô vơ 

- Hóa phân tích 

- Hóa lí thuyết và hóa lí 

- Hóa môi trường. 

 

2 

Ngôn ngữ học 62.22.02.40 Chuyên ngành phù hợp: 

- + Đại học:  

- Cử nhân Ngôn ngữ học 

- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 

- Cử nhân Văn học 

- + Cao học: 

- Ngôn ngữ học 

- Ngôn ngữ Việt Nam/Việt ngữ học 

Chuyên ngành gần: 

+ Đại học:  

- Cử nhân Tiếng Việt và văn hoá Việt 

Nam. 

- Cử nhân Việt Nam học dành cho 

người nước ngoài. 

- Cử nhân Hán Nôm. 

+ Cao học:  

- Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt 

Nam. 

- Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu. 

- Hán Nôm. 
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- Ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung 

Quốc... 

- Việt Nam học (có luận văn về tiếng 

Việt)        

- Đông phương học (có luận văn về 

ngôn ngữ học) 

- Văn học Việt Nam. 

- Văn học dân gian. 

 

3 

 

Văn học Việt Nam 

 

62.22. 01.21 

 

Chuyên ngành phù hợp: 

- + Đại học:  

- Cử nhân Sư phạm Ngữ văn 

- Cử nhân Văn học 

- + Cao học: 

- Văn học Việt Nam 

Chuyên ngành gần: 

+ Đại học 

- Cử nhân Hán Nôm. 

- Cử nhân Ngôn ngữ học. 

+ Cao học 

- Lý luận văn học. 

- Hán Nôm. 

- Văn học nước ngoài. 

- Văn học dân gian. 

- Ngôn ngữ học. 

4 Hệ thống thông tin 
62480104 Chuyên ngành phù hợp: 

+ Đại học: 

- Hệ thống thông tin (52480104) 

- Khoa học máy tính (52480101) 

- Công nghệ thông tin (52480201) 

- Sư phạm tin học (52140210) 

- Kỹ thuật phầm mềm (52480103) 

- Truyền thông và mạng máy tính 

(52480102) 
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  + Cao học: 

- Hệ thống thông tin (60480104 

- Khoa học máy tính (60480101) 

- Công nghệ thông tin (60480201) 

- Kỹ thuật phần mềm  (60480103) 

Chuyên ngành gần: 

+ Đại học: 

- Kỹ Thuật máy tính (52520214) 

- Toán ứng dụng (52460112) 

+ Cao học: 

- Toán ứng dụng (60460112) 

- Kỹ thuật máy tính (06520214) 

- Cơ sở toán học cho tin học 

 (60460110) 

2.8.2. Danh mục các môn học bổ sung  

1. CHUYÊN NGÀNH HÓA HỮU CƠ 

a. Các học phần bổ sung cho NCS có bằng cử nhân hoặc kỹ sư 

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức  

cơ sở và 

chuyên ngành 

bắt buộc   (21 

TC) 

HCLN 510 Hóa lượng tử nâng cao 3 

HCPT 511 Các phương pháp phân tích lý-hóa 3 

HCVN 512 Hóa học vô cơ nâng cao 2 

HCLN 513 Hóa lý nâng cao 2 

HCCP 514 Cơ chế phản ứng hữu cơ 2 

HCBC 515 Bảo vệ và chuyển vị nhóm chức hữu cơ 2 

 HCPU 516  
Các phương pháp phổ ứng dụng  trong 

hóa học 
3 

 HCPN 517 Hóa phân tích nâng cao 2 

 
HCCH 518 Cấu trúc hợp chất hữu cơ 2 
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HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

Học phần        

tự chọn 

 (chọn 

10/22TC) 

HCNU 530 Hóa học nano và ứng dụng 2 

HCHT 531 Hương liệu và tinh dầu 2 

HCXT 532  Xúc tác hữu cơ 2 

HCHT 533 Hợp chất thiên nhiên 2 

HCPH 534 Hóa học phức chất hữu cơ 2 

HCTĐ  535 
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng 

phương pháp điện hóa 
2 

HCHM 536 Hợp chất màu hữu cơ 2 

 
HCEZ 537 Enzym 2 

 
HCTV 538 

Tổng hợp các hợp chất hữu cơ  bằng vi 

sinh 
2 

 
HCMT 539 Hóa hữu cơ môi trường 2 

 
HCMN 540 Hóa học monome 2 

 

b. Các học phần bổ sung cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức  

cơ sở và 

chuyên ngành 

bắt buộc   (11 

TC) 

HCLN 513 Hóa lý nâng cao 2 

HCBC 515 Bảo vệ và chuyển vị nhóm chức hữu cơ 2 

HCPU 516 
Các phương pháp phổ ứng dụng  trong 

hóa học 
3 

HCPN 517 Hóa phân tích nâng cao 2 

HCCP 514 Cơ chế phản ứng hữu cơ 2 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

Học phần        

tự chọn 

 (chọn 

10/18TC) 

HCNU 530 Hóa học nano và ứng dụng 2 

HCXT 532 Xúc tác hữu cơ 2 

HCHT 533 Hợp chất thiên nhiên 2 

HCPH 534 Hóa học phức chất hữu cơ 2 

HCTĐ  535 
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng 

phương pháp điện hóa 
2 
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HCHM 536 Hợp chất màu hữu cơ 2 

 
HCEZ 537 Enzym 2 

 
HCTV 538 

Tổng hợp các hợp chất hữu cơ  bằng vi 

sinh 
2 

 
HCMT 539 Hóa hữu cơ môi trường 2 

 

2. CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC 

a. Các học phần bổ sung dành cho NCS có bằng cử nhân  

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức  

cơ sở và 

chuyên ngành 

bắt buộc   

(24TC) 

 NH - PP 510 Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 2 

 NH - TT 533 
Tình thái trong ngôn ngữ và động từ 

tình thái tiếng Việt 
2 

 NH - LC 532 
Lý thuyết thành phần câu và thành phần 

câu tiếng Việt 
2 

NH - ND 541 Ngữ dụng học với văn bản nghệ thuật 2 

NH - CN 540 
Các vấn đề của ngữ pháp chức năng 

trong Việt ngữ học 
2 

 NH - NN 531 Ngữ nghĩa học tiếng Việt 2 

 NH - LG 514  Lô gich ngôn ngữ và tiếng Việt 2 

 NH - CT 530 Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ 2 

 NH - TN 561  Ngôn ngữ học tri nhận 2 

NH - KH 550 Ký hiệu học 2 

NH - ST 520 

Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn 

học 2 

 NH - AV 534 Âm vị học 2 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

Học phần        

tự chọn 

(chọn 

17/26TC) 

 NH - DT 571 Ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2 

 NH - ĐC 513 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 

 NH - TX 567 Từ xưng hô tiếng Việt 2 

NH - CV 569 Lịch sử chữ viết 1 
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 NH - ĐL 558 Một số vấn đề về ngôn ngữ đơn lập 1 

 NH - LH 552 Loại hình học ngôn ngữ 2 

  NH - ĐD 566 Địa danh học  2 

 NH- XH 570 Một số vấn đề ngôn ngữ học xã hội 2 

 

 NH - ĐN 565 Các ngôn ngữ Đông Nam Á 2 

NH - LS 568 Lịch sử từ vựng tiếng Việt 2 

NH - NT 512 Ngôn ngữ thơ ca 2 

NH - VX 543 
Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi hiện đại 

Việt Nam 
2 

 NH - VT 511 Từ vựng văn hóa Việt 2 

NH - CD 522 
Ca dao người Việt dưới góc độ cấu trúc 

ngôn ngữ 2 

b. Các học phần bổ sung dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần  

Tổng số tín chỉ mà nghiên cứu sinh phải bổ sung thuộc chương trình đào tạo trình 

độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học là 20 tín chỉ, bao gồm 5 học phần bắt buộc và 5 

học phần tự chọn. 

Danh mục các môn học bổ sung kiến thức đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên 

ngành gần: 

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức 

cơ sở và 

chuyên ngành 

bắt buộc   

(10TC) 

NH - PP 610 Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 2 

NH - CT 630 Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ 2 

NH - NN 631 Ngữ nghĩa học tiếng Việt 2 

NH - TT 633 
Tình thái trong ngôn ngữ và động từ tình 

thái tiếng Việt 
2 

NH - LC 632 
Lý thuyết thành phần câu và thành phần 

câu tiếng Việt 
2 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

Học phần        

tự chọn 

(chọn 

10/18TC) 

NH - ĐC 613 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 

NH - KH 650 Ký hiệu học 2 

NH - TN 656 Từ ngoại lai trong tiếng Việt 2 

NH - ĐL 658 Một số vấn đề về ngôn ngữ đơn lập 2 
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NH - LH 652 Loại hình học ngôn ngữ 2 

 

NH - ST 620 
Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn 

học 2 

NH - ND 641 Ngữ dụng học với văn bản nghệ thuật 2 

NH - CD 622 
Ca dao người Việt dưới góc độ cấu trúc 

ngôn ngữ 
2 

NH - AV 634 Âm vị học 2 

 

3.CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM 

a. Các học phần bổ sung dành cho NCS có bằng cử nhân  

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

KHỐI LƯỢNG 

(TC) 

Tổng 

số 
LT TH 

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

1 VN - TH502 Triết học 4 4 0 

2 VN - PN503 Các phương pháp nghiên cứu văn học 2 2 0 

3 VN - HV504 
Hiện đại hóa văn học Việt Nam 

- những vấn đề lí luận và thực tiễn 
2 2 0 

4 VN - DG505 
Nghiên cứu văn học dân gian trong bối 

cảnh hiện đại 
2 2 0 

5 VN - PV506 
Phê bình văn học - lí thuyết và ứng 

dụng 
2 2 0 

6 VN - TC507 
Thi ca trung đại Việt Nam - những vấn 

đề thi pháp 
2 2 0 

7 VN - XĐ508 
Các xu hướng và đặc trưng thẩm mĩ 

của thơ Việt Nam sau 1975 
2 2 0 

8 VN - ĐT509 
Đặc trưng nghệ thuật truyện truyền kì 

của người Việt 
2 2 0 

9 VN - TV510 Tác gia thơ Việt Nam hiện đại 2 2 0 

10 VN - VX511 Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện đại 2 2 0 
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11 VN - MT512 
Tương tác giữa các mã văn bản trong 

thơ Việt Nam hiện đại 
2 2 0 

 CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN(chọn từ 8-9 chuyên đề với 17 TC) 

12 VN - PH513 

Các phạm trù văn hóa trung đại và việc 

vận dụng nghiên cứu, giảng dạy văn học 

trung đại Việt Nam 

2 2 0 

13 VN - HN514 
Hiện tượng học với nghiên cứu văn học 

Việt Nam 
1 1 0 

14 VN - VS515 Lí luận văn học so sánh 2 2 0 

15 VN - MN516 
Mĩ học tiếp nhận trong nghiên cứu văn 

học 
2 2 0 

16 VN - TS517 
Một số vấn đề Tâm lí học sáng tạo văn 

học 
1 1 0 

17 VN - ND518 Ngữ dụng học với văn bản nghệ thuật 2 2 0 

18 VN - PT519 
Phân tâm học và văn học Việt Nam 

hiện đại 
2 2 0 

19 VN - PS520 
Thể loại phóng sự trong văn học Việt 

Nam thời kì đổi mới 
2 2 0 

20 VN - TP521 
Thi pháp học hiện đại - lí thuyết và ứng 

dụng 
2 2 0 

21 VN - TT523 
Tu từ học và phong cách văn bản nghệ 

thuật 
2 2 0 

22 VN - ĐA524 
Tương quan văn hóa Đông Nam Á 

trong văn học Việt Nam trung đại 
2 2 0 

23 VN - TQ522 
Tương quan văn hóa và văn học Việt 

Nam 
2 2 0 

24 VN - VQ525 
Văn xuôi Quốc ngữ từ thế kỉ XVIII đến 

đầu thế kỉ XX 
2 2 0 

25 VN - HH526 
Vấn đề hậu hiện đại trong văn học Việt 

Nam 
2 2 0 

 Tổng cộng 46 46  
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b. Các học phần bổ sung dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm, 

Ngôn ngữ học 

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

SỐ LƯỢNG (TC) 

Tổng số LT TH 

1 VN - TC507 
Thi ca trung đại Việt Nam - những 

vấn đề thi pháp 

2 2 0 

2 VN - ĐT509 
Đặc trưng nghệ thuật truyện 

truyền kì của người Việt 

2 2 0 

3 VN - HV504 
Hiện đại hóa văn học Việt Nam 

- những vấn đề lí luận và thực tiễn 

2 2 0 

4 VN - PN503 
Các phương pháp nghiên cứu văn 

học 

2 2 0 

5 VN - TV510 Tác gia thơ Việt Nam hiện đại 2 2 0 

6 VN - VQ525 
Văn xuôi Quốc ngữ từ thế kỉ XVIII 

đến đầu thế kỉ XX 

2 2 0 

7 VN - VX511 
Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện 

đại 

2 2 0 

8 VN - XĐ508 
Các xu hướng và đặc trưng thẩm 

mĩ của thơ Việt Nam sau 1975 

2 2 0 

9 VN - PV506 
Phê bình văn học - lí thuyết và ứng 

dụng 

2 2 0 

10 VN - MT512 
Tương tác giữa các mã văn bản 

trong thơ Việt Nam hiện đại 

2 2 0 

  Cộng 20 20  

c. Các học phần bổ sung dành cho NCS đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý 

luận văn học  

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

SỐ LƯỢNG (TC) 

Tổng số LT TH 

1 VN - TC507 
Thi ca trung đại Việt Nam - những 

vấn đề thi pháp 
2 2 0 
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2 VN - MT512 
Tương tác giữa các mã văn bản 

trong thơ Việt Nam hiện đại 
2 2 0 

3 VN - VQ525 
Văn xuôi Quốc ngữ từ thế kỉ XVIII 

đến đầu thế kỉ XX 
2 2 0 

4 VN - PV506 
Phê bình văn học - lí thuyết và ứng 

dụng 
2 2 0 

5 VN - HV504 
Hiện đại hóa văn học Việt Nam - 

Những vấn đề lí luận và thực tiễn 
2 2 0 

6 
 

VN - XĐ508 

Các xu hướng và đặc trưng thẩm 

mĩ của thơ Việt Nam sau 1975 
2 2 0 

7 VN - VX511 
Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện 

đại 
2 2 0 

8 VN - MN516 
Mĩ học tiếp nhận trong nghiên cứu 

văn học 
2 2 0 

  Cộng 16 16  

d. Các học phần bổ sung dành cho NCS đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành Văn 

học nước ngoài, Văn học dân gian 

TT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

SỐ LƯỢNG (TC) 

Tổng số LT TH 

1 
 

VN - PH513 

Các phạm trù văn hóa trung đại và 

việc vận dụng nghiên cứu, giảng 

dạy văn học trung đại Việt Nam 

2 2 0 

2 
 

VN - ĐT509 

Đặc trưng nghệ thuật truyện 

truyền kì của người Việt 
2 2 0 

3 VN - VQ525 
Văn xuôi Quốc ngữ từ thế kỉ 

XVIII đến đầu thế kỉ XX 
2 2 0 

4 VN - ĐA524 
Tương quan văn hóa Đông Nam Á 

trong văn học Việt Nam trung đại 
2 2 0 

5 VN - HV504 
Hiện đại hóa văn học Việt Nam 

- những vấn đề lí luận và thực tiễn 
2 2 0 
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6 VN - TV510 Tác gia thơ Việt Nam hiện đại 2 2 0 

7 VN - VX511 
Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện 

đại 
2 2 0 

8 VN - HH526 
Vấn đề hậu hiện đại trong văn học 

Việt Nam 
2 2 0 

9 VN - PT519 
Phân tâm học và văn học Việt 

Nam hiện đại 
2 2 0 

10 VN - MT512 
Tương tác giữa các mã văn bản 

trong thơ Việt Nam hiện đại 
2 2 0 

11 VN - PV506 
Phê bình văn học - lí thuyết và 

ứng dụng 
2 2 0 

  Cộng 22 22  

e. Các học phần bổ sung dành cho NCS đã có bằng thạc sĩ VHVN trên 5 năm 

tính đến thời điểm tuyển sinh  

TT 

 

MÃ HP 
TÊN HỌC PHẦN 

SỐ LƯỢNG (TC) 

Tổng số LT TH 

1 VN - HN514 
Hiện tượng học với nghiên cứu văn 

học Việt Nam 
2 2 0 

2 VN - PT519 
Phân tâm học và văn học Việt Nam 

hiện đại 
2 2 0 

3 VN - TS517 
Một số vấn đề Tâm lí học sáng tạo 

văn học 
2 2 0 

4 VN - MT512 
Tương tác giữa các mã văn bản 

trong thơ Việt Nam hiện đại 
2 2 0 

5 VN - PH513 

Các phạm trù văn hóa trung đại và 

việc vận dụng nghiên cứu, giảng 

dạy văn học trung đại Việt Nam 

2 2 0 

6 VN - TP521 
Thi pháp học hiện đại - lí thuyết và 

ứng dụng 
2 2 0 
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7 VN - DG505 
Nghiên cứu văn học dân gian trong 

bối cảnh hiện đại 
2 2 0 

8 VN - HH526 
Vấn đề hậu hiện đại trong văn học 

Việt Nam 
2 2 0 

  Cộng 16 16  

 

4. CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

a. Các học phần bổ sung dành cho NCS có bằng cử nhân  

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức  

cơ sở và 

chuyên ngành 

bắt buộc   (22 

TC) 

SPTU503  Lý thuyết tối ưu 3 

SPAT505 An ninh và an toàn thông tin 2 

SPPH506 Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao 2 

SPPT516 Hệ phân tán 2 

SPDH517 Quản lý dự án hệ thống thông tin 2 

SPQH518 
Các chủ đề hiện đại về quản lý hệ thống thông 

tin 
2 

SPDV519 Kiến trúc hướng dịch vụ 2 

SPLS520 Lôgic mờ và suy diễn xấp xỉ  2 

SPMM521 Mô hình hóa và kỹ thuật mô phỏng  2 

SPQT522 Quản lý Hệ thống thông tin  2 

SPPP523 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  1 

HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

Học phần        

tự chọn 

 (chọn 8/42TC) 

SPCT507 Cấu trúc dữ liệu nâng cao  2 

SPSS508 Xử lý song song 2 

SPPM509 Phân tích, kiến trúc và thiết kế mạng máy tính 2 

SPDD510 
Các chủ đề về đạo đức, luật pháp và xã hội 

trong công nghệ thông tin 2 
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 SPKK511 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 3 

 SPTK512 Phương pháp thống kê trong xử lý dữ liệu 2 

 SPDP513 Công nghệ đa phương tiện 2 

 
SPND514 Nén dữ liệu  2 

 
SPTT515 Lý thuyết thông tin 2 

 
SPLD524 Tính toán lưới và tính toán đám mây 3 

 
SPKH525 Kiến trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp  2 

 SPGS526 Tự động hoá giám sát hệ thống thông tin 2 

 SPTT527 Tổ chức và thu thập thông tin 2 

 SPTM528 Thương mại điện tử 2 

 SPCS529 Chiến lược và chính sách công nghệ thông tin 2 

 SPNM530 Các chủ đề nâng cao về tương tác người-máy 2 

 SPKD531 Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử 2 

 SPKK532 Kiểm toán và kiểm soát công nghệ thông tin 2 

 SPRR533 Quản trị rủi ro trong công nghệ thông tin 2 

 SPHD534 
Hệ thống thông tin địa lý: Nguyên lý và ứng 

dụng 2 

 

b. Các học phần bổ sung cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 

NỘI DUNG MÃ HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC 

HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

Kiến thức  

cơ sở và chuyên 

ngành bắt buộc   

(09 TC) 

SPAT505 An toàn và bảo mật thông tin 3 

SPCT507 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 

SPHD535 Hệ thống tính toán hiệu năng cao 3 
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III. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

a)Phương tiện dạy học 

- Diện tích khuôn viên nhà trường 46.647m2 

- 98 phòng học, 05 phòng truyền thông đa phương tiện 

- Tổng diện tích hội trường, giảng đường, phòng học các loại là11.028m2 

- Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu 2.720m2. Thư viện tổng hợp 

đang xây dựng theo hướng điện tử số  

- Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà 

tập đa năng 2.565 m2 

- Diện tích phòng máy tính 1.042m2 

- Internet bao phủ toàn trường  

- Phòng sử dụng cho việc xây dựng giáo án, giáo trình  điện tử  

- Hệ thống phòng thí nghiệm đáp ứng các chuyên ngành đào tạo  

- 03 hội  trường: 600, 200 và 150 chỗ ngồi  

b)Các dịch vụ hỗ trợ 

- Khu ký túc xá cho 1.000 sinh viên. 

- Câu lạc bộ sinh viên và nhà thể thao đa chức năng 

- Cảnh quan nhà trường khang trang, sạch đẹp. 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh 

theo các ngành hoặc chuyên ngành, kèm theo các hướng nghiên cứu khả năng 

đảm nhận hướng dẫn NCS. 

STT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu 

cần nhận NCS 

Họ tên, học vị, chức danh 

KH người có thể hướng 

dẫn NCS 

Số lượng 

NCS có 

thể nhận 

I. HÓA HỮU CƠ 

1 

 

Nghiên cứu chiết tách hợp chất có 

hoạt tính sinh học từ nguồn nguyên 

liệu thực vật và động vật 

GS.TS. Đào Hùng Cường 

2 

 

TS. Trịnh Đình Chính, 

TS.Nguyễn Thị Bích Tuyết 

TS. Giang Thị Kim Liên 

2 

Nghiên cứu phương pháp nâng cao 

hiệu quả chiết tách các hợp chất tinh 

dầu 

PGS.TS. Lê Tự Hải,   

2 GS.TS Đào Hùng Cường 

TS. Trần Mạnh Lục 
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3 
Nghiên cứu chiết tách các phẩm màu 

có nguồn gốc thiên nhiên 

GS.TS. Đào Hùng Cường 

2 PGS.TS. Trần Thị Xô 

TS.Huỳnh Thị Kim Cúc 

4 

Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có giá 

trị đáp ứng nhu cầu của các ngành 

công nghiệp 

GS.TS. Đào Hùng Cường 
2 

TS. Nguyễn Trần Nguyên 

5 

Nghiên cứu phương pháp nâng cao 

hiệu suất phản ứng và độ bền cơ lý 

sản phẩm hữu cơ - polyme 

PGS.TS. Trần Văn Thắng 

2 PGS.TS. Lê Tự Hải 

PGS.TS. Lê Minh Đức 

6 

Nghiên cứu tổng hợp nano kim loại 

bằng tác nhân khử dịch chiết  một số 

loài thực vật và ứng dụng của nó 

PGS.TS. Lê Tự Hải 

2 GS.TS. Đào Hùng Cường 

PGS. TS. Nguyễn Bá Trung 

7 

Nghiên cứu sử dụng các chất ức chế 

xanh từ nguồn thực vật trong chống 

ăn mòn kim loại 

PGS.TS. Lê Tự Hải 

2 
PGS.TS. Lê Minh Đức 

8 
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng 

phương pháp điện hóa 

PGS.TS. Lê Tự Hải 
2 

PGS.TS. Lê Minh Đức 

9 

Nghiên cứu chuyển hoá các hợp chất 

có nguồn gốc thiên nhiên thành 

những sản phẩm có giá trị kinh tế 

cao 

GS. TS. Đào Hùng Cường 

TS. Trịnh Đình Chính, 
2 

TS. Giang Thị Kim Liên 

II. NGÔN NGỮ HỌC 

1 

Việt ngữ học: 

- Ngữ âm và Phương ngữ tiếng Việt. 

- Từ vựng – ngữ nghĩa - ngữ dụng  

- Loại hình ngôn ngữ đơn lập và 

tiếng Việt 

- Ngôn ngữ văn chương  

- Lịch sử phát triển tiếng Việt từ 

việc khảo cứu văn bản 

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp 

GS. TS Mai Ngọc Chừ 

GS.TS Lê Quang Thiêm 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

PGS.TS. Trương Thị Nhàn 

TS Trần Văn Sáng 

10 

2 
Ngôn ngữ và văn hóa  

các dân tộc thiểu số Việt Nam: 

PGS.TS. Đoàn Văn Phúc 

GS.TS Mai Ngọc Chừ 
05 
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- Các ngôn ngữ Nam Á 

 - Các ngôn ngữ Nam Đảo 

- Ngôn ngữ và văn hoá nhóm Katuic 

ở Việt Nam,  

- Những vấn đề ngôn ngữ văn hoá, 

chính sách ngôn ngữ và giáo dục 

ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt 

Nam. 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

TS Trần Văn Sáng 

3 

Những vấn đề về ngôn ngữ và văn 

hoá: 

- Lý thuyết về tên riêng: Địa danh 

học, Nhân danh học 

- Những vấn đề ngôn ngữ - văn hóa 

học 

- Nhân học ngôn ngữ (Ngôn ngữ 

nhân học) 

- Vốn từ ngữ văn hóa Việt 

-  Từ ngữ nghề nghiệp 

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm 

GS.TS. Mai Ngọc Chừ 

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp 

PGS.TS. Lê Đức Luận 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

TS. Trương Thị Nhàn 

TS Trần Văn Sáng 

10 

4 

Những vấn đề ngôn ngữ học xã hội: 

- Cảnh huống và chính sách ngôn 

ngữ 

- Ngôn ngữ và giới tính 

- Ngôn ngữ và tôn giáo 

- Phương ngữ thành thị 

- Tiếp xúc và giao thoa ngôn ngữ 

GS.TS. Nguyễn Văn Khang 

GS.TS. Mai Ngọc Chừ 

GS.TS. Lê Quang Thiêm 

PGS.TS. Dương Quốc 

Cường 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc 

Chinh 

TS. Trần Văn Sáng 

05 

5 

Những vấn đề ngôn ngữ học tri 

nhận: 

- Ngôn ngữ học tri nhận với việc tiếp 

nhận tác phẩm văn chương. 

- Ngôn ngữ học tri nhận và những 

ứng dụng trong  nghiên cứu tiếng 

Việt 

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp 

GS.TS. Mai Ngọc Chừ 

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp 

PGS.TS. Lê Đức Luận 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

TS Trần Văn Sáng 

10 
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- Ngôn ngữ học tri nhận và những 

ứng dụng trong nghiên cứu tiếng dân 

tộc 

6 

Những vấn đề về ngôn ngữ học chức 

năng 

- Ngữ pháp chức năng và những ứng 

dụng trong việc nghiên cứu câu 

tiếng Việt 

- Ngữ pháp chức năng và những ứng 

dụng trong từ loại tiếng Việt 

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng 

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

TS. Trần Văn Sáng 

10 

7 

Những vấn đề về ngôn ngữ học ứng 

dụng 

- Việt ngữ học với việc nghiên cứu 

văn học 

- Vấn đề dịch thuật văn bản Anh-

Việt, Việt-Anh 

- Giáo dục ngôn ngữ trong nhà 

trường 

- Phương pháp giảng dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài 

GS.TS. Lê Quang Thiêm 

GS.TS.Mai Ngọc Chừ 

PGS.TS. Dương Quốc 

Cường 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Chinh 

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp 

PGS.TS Lê Đức Luận 

TS. Bùi Trọng Ngoãn 

TS. Trần Văn Sáng 

05 

8 

Những vấn đề về ngữ âm học và âm 

vị học 

- Khảo sát ngữ âm-âm vị các ngôn 

ngữ dân tộc vùng miền Trung và 

Tây Nguyên 

- Khảo sát đặc điểm ngữ âm của 

phương ngữ, thổ ngữ 

- Đối chiếu ngữ âm tiếng Việt với 

một ngoại ngữ, giữa ngữ âm tiếng 

Việt với ngôn ngữ dân tộc 

GS.TS. Mai Ngọc Chừ 

GS.TS. Lê Quang Thiêm 

PGS.TS. Võ Xuân Hào 

TS. Trương Thị Nhàn 

TS. Trần Văn Sáng 

0 
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III.  VĂN HỌC VIỆT NAM 

1 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

thuyết và lịch sử văn học trung đại 

Việt Nam: 

- Văn học Phật giáo Việt Nam (từ 

thế kỉ X - thế kỉ XIX); 

- Văn học Kitô giáo; 

- Các vấn đề văn học Việt Nam và 

văn học khu vực Đông Á cùng loại 

hình; 

- Loại hình truyện truyền kỳ trong 

văn học Việt Nam thời trung đại; 

- Loại hình truyện thơ Nôm; 

- Vấn đề tam giáo đồng nguyên 

trong văn học trung đại Việt Nam; 

- Văn xuôi tự sự Việt Nam thời 

trung đại; 

- Văn học Việt Nam hải ngoại thời 

trung đại; 

- Loại hình tác gia văn học trung đại 

Việt Nam; 

- Vấn đề loại hình ngôn ngữ văn 

học; 

- Văn chương khoa cử Việt Nam; 

- Vấn đề Văn học Việt Nam Đàng 

Trong/ Đàng Ngoài; 

- Các thể tài, thể loại đặc trưng trong 

văn học Trung đại Việt Nam. 

- PGS.TS. Nguyễn Phong 

Nam 

- TS. Hoàng Đức Khoa 

- TS. Hà Ngọc Hòa 

- PGS.TS. Đoàn Lê Giang 

- TS. Tôn Thất Dụng 

5 

 

2 

Nghiên cứu những vấn đề lý 

thuyết và lịch sử văn học hiện đại 

Việt Nam: 

- Vấn đề hiện đại hóa văn họcViệt 

 

- TS. Tôn Thất Dụng  

- PGS.TS. Nguyễn Phong 

Nam 

5 
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Nam; 

- Vấn đề hậu hiện đại trong văn học 

Việt Nam; 

- Tác gia - tác phẩm văn học hiện đại 

Việt Nam tiêu biểu; 

- Văn học Việt Nam hải ngoại thế kỷ 

XX; 

- Văn học Miền Trung thế kỷ XX; 

-  Văn học Nam bộ đầu thế kỉ XX; 

-  Văn học Phật giáo Việt Nam thế kỉ 

XX 

-  Văn học Kitô giáo; 

- Văn học miền Nam; 

-  Văn học mạng; 

-  Sự vận động và phát triển thể loại 

văn học Việt Nam hiện đại; 

-  Kịch Việt Nam; 

-  Văn học các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam. 

- PGS.TS. Hồ Thế Hà  

- TS. Bùi Bích Hạnh  

- TS. Ngô Minh Hiền  

- TS. Lê Thị Hường  

- TS. Cao Thị Xuân Phượng  

- TS. Nguyễn Khắc Sính  

- TS. Phan Ngọc Thu  

- TS. Nguyễn Thanh Trường  

3 

Nghiên cứu những vấn đề tư 

tưởng văn học, vấn đề phê bình và 

tư tưởng phê bình Văn học Việt 

Nam từ trung đại đến nay: 

- Lịch sử tư tưởng văn hóa - văn học 

Việt Nam; 

- Lịch sử phê bình văn học Việt 

Nam; 

- Lịch sử vận động các hình tượng 

văn học Việt Nam; 

- Lịch sử vận động các thể loại văn 

học Việt Nam; 

- Sự ảnh hưởng qua lại giữa loại 

- PGS.TS. Nguyễn Phong 

Nam  

- TS. Hà Ngọc Hòa  

- PGS.TS. Đoàn Lê Giang  

- PGS.TS. Hồ Thế Hà  

- TS. Bùi Bích Hạnh  

- TS. Ngô Minh Hiền 

- TS. Cao Thị Xuân Phượng  

- TS. Nguyễn Thanh Trường  

- TS. Nguyễn Khắc Sính  

 

 

5 
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hình văn hóa - văn học dân gian và 

văn học bác học; 

- Lí thuyết và phương pháp tiếp cận, 

nghiên cứu văn học Việt Nam; 

- Vấn đề quan hệ Văn học Việt Nam 

và văn học khu vực. 

4 IV. HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

Tính toán hiệu năng cao PGS.TSKH Trần Quốc 

Chiến 

TS. Phạm Anh Phương 

3 

 
Phân tích và xử lý cho các bài toán 

với dữ liệu lớn 

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh 

TS. Nuyễn Thị Ngọc Anh 
3 

 
Công nghệ phần mềm và các mô 

hình kiểm thử phần mềm 

PGS.TS.Nguyễn Thanh Binh 

TS. Vũ Thị Trà 
3 

 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng 

dụng 

PGS.TS. Võ Trung Hùng 

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh 
3 

 
Mạng và cơ sở dữ liệu phân tán PGS.TS. Lê Văn Sơn 

TS. Nguyễn Hoàng Hải. 
3 

 
Tính toán lưới và điện toán đám mây PGS.TS. Huỳnh Công Pháp 

TS. Nguyễn Đình Lầu 
3 

 
Hệ thống thông tin địa lý GIS GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy 

TS. Nguễn Đình Lầu 
3 

 
Xử lý song song  và phân tán PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi 

TS. Nguyễn Hoàng Hải 
3 

 
An toàn và bảo mật thông tin PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh 

TS. Nguyễn Hoàng Hải 
3 

 
Công nghệ phát triển phần mềm PGS.TS. Võ Trung Hùng 

TS. Vũ Thị Trà 
3 

 
Nhận dạng và xử lý ảnh TS. Huỳnh Hữu Hưng 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh 
3 

 
Nâng cao hiệu năng của hệ thống 

thông tin 

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy 

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh 
3 
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3.3. Các dự án nghiên cứu hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và 

doanh nghiệp trong và ngoài nước 

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với nhiều cơ sở giáo dục và 

đào tạo trong nước và ở nước ngoài như: Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc, 

Canada, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN.Các dự 

ánchínhđã được thực hiện ở Trường liên quan đến các lĩnh vực đào tạo trình độ tiến sĩ: 

- Giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục đại học (HEP2A). 

- Chương trình phát triển các trường đại học sư phạm (ETEP). 

- Dự án hợp tác về mạng lưới dạy và học theo phương pháp CDIO… 

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên khoa Tin học đã và đang tham gia nhiều dự án 

nghiên cứu khoa học với nhiều tổ chức nước ngoài như: Ucraina (2 dự án), Nhật Bản 

(3 dự án), Hàn Quốc, Tây Ban Nha (1 dự án) và Tiệp Khắc; hợp tác nghiên cứu khoa 

học với các nhà khoa học ở các nước và đã công bố chung nhiều bài báo, như Ucraina 

(8 bài báo), Nhật Bản (12 bài báo), Tây Ban Nha (1 bài báo), Tiệp Khắc (20 bài báo)... 

Đặc biệt, trong số các bài báo đã công bố có hơn 20 bài thuộc ISI. Hiện tại, Trường 

đang xúc tiến thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu 

ở Nga, Pháp, Úc, Đài Loan với mục tiêu trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi cán bộ, 

hợp tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt, nhằm giải quyết các bài toán lớn mang tính cấp 

thiết cao tại địa phương miền Trung - Tây Nguyên. 

3.4. Kiểm định chất lượng 

Trường Đại học Sư phạm -Đại học Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên trong cả 

nước được triển khai đánh giá ngoài bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 

Đại học Quốc gia Hà Nộivà được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 

82%. 

Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm còn là 01 trong 08 cơ sở giáo dục chủ chốt 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham gia Chương trình Phát triển các trường 

Đại học Sư phạm (ETEP) để đào tạo có chất lượng và bồi dưỡng phát triển chuyên 

môn thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giai 

đoạn 2017-2022.Hàng năm, Nhà trường triển khai thực hiện tự đánh giá theo Bộ chỉ số 

phát triển trường sư phạm (Teacher Education Institution Development Index, tết tắt là 

TEIDI). Bộ chỉ số TEIDI được xây dựng trên cơ sở kế thừa những tiêu chuẩn, tiêu chí 
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và chỉ số từ các bộ công cụ như: Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

của Việt Nam, bộ tiêu chuẩn AUN kiểm định chất lượng giáo dục đại học các nước 

ASEAN và bộ chỉ số đánh giá các trường sư phạm QUATI, TEIDI của Ấn Độ. 

Năm 2018, Trường Đại học Sư phạm sẽ tham gia kiểm định AUN-QA đối với  

chương trình Cử nhân Sư phạm vật lý. Các năm từ 2018-2020 sẽ tiến hành kiểm định 

theo Tthông tư 04 của Bộ Giáo dục Đại học đối với các chương trình đào tạo Cử nhân 

Công nghệ thông tin, Quản lý Tài nguyên Môi trường, Hóa dược, Sư phạm ngữ 

văn….. 

4. Những thông tin cần thiết khác 

Thông tin xét tuyển nghiên cứu sinh xin liên hệ: 

- Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 

- Địa chỉ: Phòng 202, Khu A2, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

Số 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 0236.3733295; Email: hoaphansdh@gmail.com. 

- Website: http://daotao.ued.udn.vn. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

mailto:hoaphansdh@gmail.com
http://daotao.ued.udn.vn/
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PHỤ LỤC 

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI  

(Ban hành kèm theo Thông báo số …./TB-ĐHĐN ngày …… tháng ….năm2017 

của Gián đốc Đại học Đà Nẵng) 

 

 

STT Chứng chỉ Trình độ 

1 TOEFL iBT 45 - 93 

2 IELTS 5 - 6.5 

3 Cambridge examination CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 

4 CIEP/Alliance française diplomas 

 

TCF B2 

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 

(ZDfB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 6 

8 Japanese  Language Proficiency  Test 

(JLPT) 

N2 

9 ТРКИ - Тест по русскому языку как 

иностранному (TORFL  - Test of 

Russian as a Foreign Language) 

ТРКИ-2 


