
ENTRY REQUIREMENTS 

 

General requirements for candidates: 

 

a) Have graduated with a master’s degree or a bachelor’s degree with excellent 

grades or higher in the discipline of Computer Science or relevant disciplines; 

b) Have research experience demonstrated through the master’s thesis of a research-

oriented training program, or published scientific articles and reports; or have 

worked for 02 years (24 months) or more as lecturers or researchers of training 

institutions, science and technology organizations; 

c) Are able to prepare a draft research outline and an expected study and research 

plan for the whole course; 

 

English proficiency requirement for candidates:  

 

Have an IELTS certificate of 6.5 (or equivalent) in English within two years (24 

months) before the admission registration date or have a bachelor’s or master’s 

degree conducted in English. 

 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

 

Yêu cầu chung đối với người dự tuyển: 

 

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành Khoa học 

máy tính hoặc các ngành liên quan; 

b) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo 

định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời 

gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các 

cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ; 

c) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn 

khóa 

 

Yêu cầu Tiếng Anh đối với người dự tuyển: 

Sở hữu chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương) trong vòng 2 

năm (24 tháng) trước ngày đăng ký nhập học hoặc tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt 

nghiệp đại học các chuyên ngành học bằng Tiếng Anh. 


