Kính gửi:

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ
Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Họ và tên người giới thiệu: .............. ............................................................................ ......................................................................
Cơ quan công tác: ............................... ............................................................................ ......................................................................
Chuyên môn công tác: ....................... Chức vụ: ........................................................ ......................................................................
Điện thoại cơ quan: ........................... ........................................................................... Điện thoại DĐ: ........................................
Fax: ....................................................... ........................................................................... Email ...........................................................
Chức danh: .......................................... Ngành: ............................................................. Năm phong: ..............................................
Học vị: .................................................. Chuyên ngành: ............................................... Năm bảo vệ: .............................................
Giới thiệu người dự tuyển là (Ghi rõ họ và tên): ...................................................... ......................................................................
Căn cứ Điều 6 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định điều kiện đối với
người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, tôi có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm
chất của người dự tuyển, cụ thể:
1. Về phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp.
2. Về năng lực hoạt động chuyên môn.
3. Về phương pháp làm việc.
4. Về khả năng nghiên cứu.
5. Về khả năng làm việc theo nhóm.
6. Những điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.
7. Triển vọng phát triển về chuyên môn.
8. Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu
khoa học và thực hiện đề tài luận án.
9. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
Tôi xin cam đoan về những nhận xét, đánh giá trên đây là chính xác, khách quan và đúng sự thật; kính đề
nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quan tâm xem xét, đánh giá
và quyết định.
……………,ngày

tháng

năm…..

Người giới thiệu
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

