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3.4  Quyết định số 2408/QĐ-HV ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Học viện về 

việc phân công phụ trách các ngành và chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

BỘ QUỐC PHÒNG 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

Số:   2408   /QĐ-HV            

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công phụ trách các ngành và chƣơng trình 

đào tạo trình độ tiến sĩ 

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số 

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Xét đề nghị của đồng chí Trƣởng phòng Sau đại học tại Tờ trình số 227/TTr-

SĐH ngày 18/7/2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Giao cho các đơn vị phụ trách các ngành và chƣơng trình đào tạo trình 

độ tiến sĩ (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Các đơn vị đƣợc giao có trách nhiệm triển khai và đảm bảo chất lƣợng 

đào tạo trình độ tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Học 

viện. 

 Điều 4. Đồng chí Trƣởng Phòng Sau đại học, Chủ nhiệm các khoa/viện và các 

đơn vị tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- K12, K21, K22, K23; 

- K24, K31, K32, K7, V2; 

- P13, P7(02); 

- Lƣu: BM, P7; Th14. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Thiếu tƣớng 

GS.TSKH Nguyễn Công Định 
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DANH SÁCH  

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

(Kèm theo Quyết định số:                     /QĐ-HĐ ngày      tháng      năm 2017) 

 

TT 
Ngành đào tạo Chƣơng trình đào tạo 

Tên ngành Mã số Khoa phụ trách Tên chƣơng trình đào tạo Khoa, bộ môn phụ trách 

1.  Toán ứng dụng  

 

9460112 

 

Khoa Công nghệ Thông tin Toán ứng dụng Bộ môn Toán/Khoa Công nghệ  

Thông tin 

2.  Cơ sở toán học cho tin học 9460110 Khoa Công nghệ Thông tin Cơ sở toán học cho tin học Khoa Công nghệ Thông tin 

3.  Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 

9520216 

 

Khoa Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa Khoa Kỹ thuật Điều khiển 

Điều khiển các thiết bị bay Khoa Kỹ thuật Điều khiển 

Lý thuyết điều khiển và điều 

khiển tối ƣu 

Khoa Kỹ thuật Điều khiển 

4.  Kỹ thuật điện tử 9520203 Khoa Vô tuyến Điện tử Kỹ thuật điện tử Khoa Vô tuyến điện tử 

5.  Kỹ thuật rađa-dẫn đƣờng 9520204 Khoa Vô tuyến Điện tử Kỹ thuật rađa - dẫn đƣờng Bộ môn Rađa/ Khoa Vô tuyến điện 

tử 

6.  Kỹ thuật cơ khí 9520103 Khoa Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Bộ môn Chế tạo máy/ Khoa Cơ khí 

Các thiết bị và hệ thống quang, 

quang điện tử 

Bộ môn Khí tài quang/ Khoa Vũ 

khí 

7.  Cơ học vật rắn 9440107 Khoa Cơ khí Cơ học vật rắn Bộ môn Cơ học vật rắn/ Khoa Cơ 

khí 
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TT 
Ngành đào tạo Chƣơng trình đào tạo 

Tên ngành Mã số Khoa phụ trách Tên chƣơng trình đào tạo Khoa, bộ môn phụ trách 

8.  Cơ kỹ thuật 9520101 Khoa Cơ khí Cơ kỹ thuật Khoa Cơ khí 

Cơ kỹ thuật (Vũ khí) Bộ môn Vũ khí/ Khoa Vũ khí 

Cơ kỹ thuật (Đạn) Bộ môn Đạn/ Khoa Vũ khí 

9.  Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 Khoa Động lực Kỹ thuật xe máy quân sự, công binh Khoa Động lực 

Kỹ thuật động cơ nhiệt Khoa Động lực 

10.  Kỹ thuật xây dựng công 

trình đặc biệt 

9580206 Viện Kỹ thuật Công trình 

đặc biệt 

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc 

biệt 

Bộ môn Xây dựng Công trình Quốc 

phòng/Viện Kỹ thuật Công trình đặc 

biệt 

11.  Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

9580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 

Bộ môn Cầu đƣờng-Sân bay/Viện 

Kỹ thuật Công trình đặc biệt 

12.  Ch  huy, quản lý kỹ thuật 9860214 Khoa Ch  huy Tham mƣu 

kỹ thuật 

Ch  huy, quản lý kỹ thuật  Khoa Ch  huy Tham mƣu kỹ thuật 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


