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 Kính gửi:  Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh  
    giáo sư, phó giáo sư năm 2017 
  
 Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó 
giáo sư năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp - 
Lâm nghiệp, Hội đồng thông báo: 
 

1. Lịch đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ. 
a) Ngày 17/12/2017 và 18/12/2017: Các ứng viên đăng ký xét chức danh 

giáo sư và phó giáo sư thuộc các cơ quan khu vực phía Bắc Việt Nam.  
b) Ngày 19/12/2017 và 20/12/2017: Các ứng viên đăng ký xét chức danh 

giáo sư và phó giáo sư còn lại.  
Danh sách ứng viên được mời tới báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định 

trình độ ngoại ngữ sẽ được Hội đồng thông báo qua điện thoại và email. 
2. Chuẩn bị và hình thức báo cáo khoa học tổng quan và ngoại ngữ:  
a) Ứng viên in 15 bản Báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng Anh. Riêng với các ứng viên được đào tạo ở các nước không sử dụng 
tiếng Anh cần có thêm bản dịch bằng ngoại ngữ chính thành thạo. 

b) Toàn bộ ứng viên giáo sư, phó giáo sư trình bày báo cáo khoa học tổng 
quan bằng Powerpoint tiếng Việt trong thời gian từ 20 - 25 phút. Sau đó, Hội 
đồng sẽ thẩm định trình độ ngoại ngữ thông qua hỏi đáp. Hội đồng khuyến khích 
ứng viên trình bày trực tiếp báo cáo khoa học tổng quan bằng ngoại ngữ mà 
đăng ký thẩm định (khuyến khích dùng tiếng Anh). 

3. Thời gian thẩm định 
 a) Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 30 phút 
 b) Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút 
4. Địa điểm: Phòng họp 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. 
 

 Vậy, Hội đồng xin trân trọng thông báo đến các ứng viên được biết và 
thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                     

- Như kính gửi; 
- HĐCDGS nhà nước (để b/c); 
- Các thành viên Hội đồng; 
- Lưu HĐCDGSLNNL. 
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