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CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy
định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học CSND, chương trình phiên họp xét
tuyển Nghiên cứu sinh khóa 5 (năm 2015) tiến hành theo trình tự sau:
1. Ủy viên thư ký của Tiểu ban xét tuyển công bố quyết định của Chủ tịch Hội
đồng tuyển sinh về việc thành lập Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh.
2. Thí sinh trình bày bài luận và đề cương về vấn đề dự định nghiên cứu (thời
gian trình bày không quá 20 phút).
3. Các thành viên Tiểu ban xét tuyển nhận xét và đặt câu hỏi phỏng vấn thí sinh
bằng cách chuyển phiếu ghi câu hỏi cho Trưởng tiểu ban, Trưởng tiểu ban tổng hợp
và yêu cầu thí sinh trả lời. Các thành viên có quyền tiếp tục đặt câu hỏi khi thí sinh
trả lời chưa rõ hoặc muốn kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh.
4. Trưởng tiểu ban xét tuyển nhận xét, đánh giá về sự trình bày vấn đề dự định
nghiên cứu và trả lời phỏng vấn của thí sinh.
5. Thành viên Tiểu ban cho điểm độc lập bằng phiếu chấm và gửi cho Thư ký
tiểu ban để tổng hợp.
Ghi chú: Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh sẽ được thông báo chậm nhất 07
ngày kể từ ngày xét tuyển.
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