
 

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

Ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển 

 

Trường Đại học Nha Trang (tiền thân là Trường Đại học Thủy sản) là một trong những 

trường đại học đi đầu trong cả nước về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh 

vực khai thác và nuôi trồng thủy sản cũng như quản lý tài nguyên biển. Với hơn 20 năm hợp tác 

hiệu quả với các trường Đại học ở Nauy về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản và quản 

lý tài nguyên biển, trường Đại học Nha Trang tiếp tục nhận được tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Phát 

triển của Chính phủ Nauy (NORAD) để cùng vận hành Dự án NORHED pha II với đối tác chính 

là Đại học Tromso Nauy cùng hai đối tác Đại học IPB, Indonesia và Đại học Cape Coast, Ghana 

về “Ecosystem-based Management for Coastal Resources in Ghana, Indonesia and Vietnam”. Dự 

án có hợp phần chính là phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ về Kinh tế và Quản lý Tài nguyên 

Biển nhằm đào tạo nhân lực trình độ cao cho các trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam, 

Ghana và Indonesia. Được sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc đào tạo trình độ 

tiến sĩ, Trường Đại học Nha Trang xin được chính thức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến 

sĩ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển. 

 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

Là chương trình đào tạo Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Biển đầu tiên ở Việt Nam 

được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

Nằm trong khuôn khổ Dự án NORHED pha 2 tài trợ bởi Chính phủ Na Uy. 

Đội ngũ giáo sư giàu kinh nghiệm từ Nauy, Mỹ, Ghana, Indonesia và Việt Nam tham gia 

giảng dạy và hướng dẫn. 

Dự án NORHED tài trợ 10 suất học bổng toàn phần dành cho Giảng viên của các trường 

đối tác (Trường Đại học Nha Trang: 04 suất; Trường Đại học IPB, Indonesia: 03 suất; Trường Đại 

học Cape Coast, Ghana: 03 suất). 

 



 

 

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là 3 năm học đối với người có bằng thạc sĩ. Nghiên cứu 

sinh có thể kéo dài thời gian học tập, nghiên cứu tối đa là 2 năm. 

Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh. 

Các yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và điều kiện để bảo vệ luận án tuân thủ theo Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Học phần bắt buộc: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. 

Một số học phần tự chọn: Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế lượng nâng cao, Kinh tế học thí 

nghiệm, Đánh giá giá trị tài nguyên và môi trường…. 

Tiểu luận tổng quan, Các chuyên đề nghiên cứu và Luận án tiến sĩ. 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

Điều kiện dự tuyển 

Có bằng Thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp. 

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79 trở lên. 

Đã công bố ít nhất một bài báo khoa học có liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu. 

 

Hồ sơ dự tuyển  

Đơn xin dự tuyển 

Lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương) 

Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có xác thực) 

Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu (nếu có)  

Đề cương nghiên cứu  

Ít nhất 01 thư giới thiệu. 

 

Thời gian dự tuyển 

Hạn nhận hồ sơ: 15/10/2021 

Công bố kết quả: 30/11/2021. 



 

 

Hình thức nhận hồ sơ  

Hồ sơ được gửi làm 02 bản: 

Bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, số 02 

Tôn Thất Tùng, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Bản mềm gửi qua email Phòng ĐTSĐH: saudaihoc@ntu.edu.vn 

 

Tư vấn chuyên môn cho ứng viên NCS 

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh, anhntk@ntu.edu.vn 

PGS. TS. Quách Thị Khánh Ngọc, ngocqtk@ntu.edu.vn 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Hotline: 0914.217.227 - 0258.6262.966 

Địa chỉ: P.301 - Tòa nhà đa năng - Số 02 Tôn Thất Tùng, TP. Nha Trang 

Website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/ 

 

Emails BQL Dự án NORHED  

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh, anhntk@ntu.edu.vn 

PGS. TS. Quách Thị Khánh Ngọc, ngocqtk@ntu.edu.vn 

mailto:saudaihoc@ntu.edu.vn
mailto:anhntk@ntu.edu.vn
mailto:ngocqtk@ntu.edu.vn



