DANH MỤC CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

GS.TSKH Bùi Văn Ga
GS.TS Trần Văn Nam
PGS.TS Trần Thanh Hải Tùng

Hoàn thiện kết cấu động cơ sản xuất trong nước

TS.Phùng Xuân Thọ

3

TS. Phan Minh Đức
TS. Dương Việt Dũng
GS.TSKH Bùi Văn Ga
GS.TS Trần Văn Nam
PGS.TS Trần Thanh Hải Tùng

Kỹ thuật cơ
Nhiên liệu thay thế và năng lượng mới
khí động lực

TS.Phùng Xuân Thọ

3

TS. Phan Minh Đức
TS. Dương Việt Dũng
GS.TSKH Bùi Văn Ga
PGS.TS Trần Văn Nam
PGS.TS Trần Thanh Hải Tùng

Điều khiển tự động các hệ thống động cơ

TS.Phùng Xuân Thọ
TS. Phan Minh Đức
TS. Dương Việt Dũng
1

2

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận
1

Xây dựng chương trình đào tạo nhân lực cơ khí bậc cao
1

Công nghệ CAD/CAM/CNC

1

Gia công bằng nguồn năng lượng tập trung

1

Kỹ thuật cơ
khí động lực

PGS.TS Trần Xuân Tùy
TS.Đinh Minh Diệm
Công nghệ và thiết bị hàn cắt tự động

1

Gia công thủy tĩnh

1

Cấp phôi tự động và tối ưu hóa sản xuất

1

Máy và công nghệ CNC

1

2

Tên chuyên
ngành đào tạo

Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

Đánh giá ổn định hệ thống điện
Điều khiển để nâng cao khả năng tải theo điều kiện giới hạn ổn
định
Công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

1

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

1

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

1

Các vấn đề về tối ưu hóa hệ thống điện

GS.TS Lê Kim Hùng

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định hệ thống điện, dến tác động
(nhầm) của bảo vệ rơ le

GS.TS Lê Kim Hùng

1

Tiết kiệm điện năng và sử dụng điện hiệu quả

GS.TS Lê Kim Hùng

1

Tối ưu quản lý tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà

TS.Lê Kỷ

1

Bù công suất phản kháng trong hệ thống điện

1
TS.Trần Vinh Tịnh

Các chế độ không đối xứng trong hệ thống điện
Tối ưu hóa các chế độ làm việc của lưới điện phân phối
Ứng dụng điện tử công suất trong hệ thống điện

1
1

TS.Đoàn Anh Tuấn

1

Chẩn đoán thiết bị điện

1

Nghiên cứu ổn định điện áp trong hệ thống điện
Ứng dụng các phương pháp của trí tuệ nhân tạo trong hệ thống
điện
Nghiên cứu thị trường điện

1

Ứng dụng công nghệ Plasma trong hệ thống điện

PGS.TS Đinh Thành Việt

1
1
TS.Trần Tấn Vinh

3

1

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

Nghiên cứu tính toán và ứng dụng truyền nhiệt qua chân không

1

Nghiên cứu ổn định các thông số làm việc và an toàn của ống
nhiệt

1
PGS.TS Nguyễn Bốn

Kỹ thuật
nhiệt

Nghiên cứu tính toán thiết bị nhiệt mặt trời và trữ nhiệt môi chất
ở nhiệt độ cao

1

Nghiên cứu phân bố áp suất, nhiệt độ và sự chuyển pha của môi
chất trong ống và kênh dẫn

1

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các loại nhiên liệu chất lượng thấp
(Chất thải, rác và nhiên liệu sinh khối) trong sản xuất năng
lượng

1

Nghiên cứu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống
sản xuất và tiêu thụ năng lượng

PGS.TS Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu động học và thủy động học trong thiết bị sản xuất
năng lượng

Nghiên cứu xác định thời gian làm lạnh của các loại thực phẩm
PGS.TS Võ Chí Chính
khác nhau

4

1

1

1

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

GS.TS Nguyễn Thế Hùng
Mô hình toán xâm nhập nước ngầm ven biển - cửa sông

2
TS. Trần Văn Minh
PGS.TS Nguyễn Thống

Tối ưu hóa trong quản lý nguồn nước

2
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Vũ Thanh Ca

Kỹ thuật tài
Phần tử hữu hạn cho bài toán sóng gián đoạn
nguyên nước

2
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Trần Thục

Mô hình mạng lưới dòng chảy trong sông - hồ

2
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Trần Thục

Dự báo thủy văn - lũ lụt

2
GS.TS Nguyễn Thế Hùng

5

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS Trần Thục
Mô hình toán bồi xói ven biển - cửa sông

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Vũ Thanh Ca

Chỉnh trị sông và kỹ thuật ven bờ

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Vũ Thanh Ca

Phần tử hữu hạn cho bài toán sóng gián đoạn

1

Kỹ thuật xây
dựng công
trình thủy

GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Trần Thục
Mô hình mạng lưới dòng chảy trong sông

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Trần Thục

Mô hình xói lở trụ cầu

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS Trần Thục

Dự báo thủy văn - lũ lụt - bồi xói lưu vực

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng

6

Tên chuyên
ngành đào tạo

Công nghệ
thực phẩm

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

Công nghệ enzym

PGS.TS Trần Thị Xô

1

Công nghệ vi sinh vật

PGS.TS Trần Thị Xô

1

Biến hình tinh bột

PGS.TS.Trương Thị Minh Hạnh

1

Bảo quản thực phẩm

PGS.TS.Đặng Minh Nhật

1

Khai thác, chế biến lương thực

GS.TSKH Lê Văn Hoàng

1

Khoa học cảm quan

TS. Nguyễn Hoàng Dũng

1

Công nghệ enzym

1
PGS.TS Trần Thị Xô

Công nghệ vi sinh vật

Công nghệ
sinh học

1

Biến hình tinh bột

TS.Trương Thị Minh Hạnh

1

Bảo quản thực phẩm

TS.Đặng Minh Nhật

1

Khai thác, chế biến lương thực

GS.TSKH Lê Văn Hoàng

1

Khoa học cảm quan

TS. Nguyễn Hoàng Dũng

1
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Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

GS. TS Đào Hùng Cường,
Nghiên cứu chiết tách hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn
nguyên liệu thực vật

TS. Trịnh Đình Chính,

Nghiên cứu chiết tách hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn
nguyên liệu động vật

GS.TS. Đào Hùng Cường,

2

TS.Nguyễn Thi Bích Tuyết
GS.TSKH Nguyễn Đình Triệu

2

PGS. TS. Lê Tự Hải,
Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả chiết tách các hợp
chất tinh dầu

GS. TS Đào Hùng Cường

2

PGS.TS. Tạ Ngọc Đôn
GS.TS. Đào Hùng Cường

Nghiên cứu chiết tách các phẩm màu có nguồn gốc thiên nhiên

PGS.TS. Trần Thị Xô

2

TS.Huỳnh Thị Kim Cúc
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có giá trị đáp ứng nhu cầu của
Hóa hữu cơ các ngành công nghiệp

GS,TS. Đào Hùng Cường
GS. TSKH. Nguyễn Đình Triệu

2

PGS.TS. Trần Văn Thắng
Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu suất phản ứng và độ bền PGS. TS. Lê Tự Hải
cơ lý sản phẩm hữu cơ - polyme
PGS.TS. Lê Minh Đức

2

Nghiên cứu tổng hợp nano kim loại bằng tác nhân khử dịch chiết PGS.TS. Lê Tự Hải
một số loài thực vật và ứng dụng của nó
GS.TS. Đào Hùng Cường

2

Nghiên cứu sử dụng các chất ức chế xanh từ nguồn thực vật
trong chống ăn mòn kim loại
8

PGS.TS. Lê Tự Hải
2

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sử dụng các chất ức chế xanh từ nguồn thực vật
trong chống ăn mòn kim loại
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóa

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS
PGS.TS. Lê Minh Đức

Số lượng NCS
có thể nhận
2

PGS.TS. Lê Tự Hải
PGS.TS. Lê Minh Đức

2

GS. TSKH. Nguyễn Đình Triệu
Nghiên cứu chuyển hoá các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên
thành những sản phẩm có giá trị kinh tế cao

GS. TS. Đào Hùng Cường

2

TS. Trịnh Đình Chính
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: dịch tự động, các hệ thống hỏi – đáp
tự động, tóm tắt tự động các văn bản, nhận dạng…

PGS.TS Phan Huy Khánh
2
PGS.TS Võ Trung Hùng
PGS.TS Phan Huy Khánh

Công nghệ phần mềm: các giải pháp đa ngữ hóa các hệ thống
phần mềm, các chiến lược và phương pháp kiểm thử, mô hình
phát triển phần mềm…

GS.TSKH Trần Quốc Chiến

2

PGS.TS Võ Trung Hùng

PGS.TS Lê Văn Sơn

Khoa học máy
Mạng và truyền thông: mô hình hóa, tối ưu, xử lý lưới mạng,
tính
mạng truyền thông,…

TS.GVC Ngô Văn Sỹ
TS.GVC Nguyễn Văn Tuấn

9

2

Khoa học
máy tính
Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

GS.TSKH Trần Quốc Chiến

TS.GVC Tăng Tấn Chiến
Xử lý tín hiệu: xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, ứng dụng trong công
nghệ vật liệu, điện tử ứng dụng,…

TS.GVC Ngô Văn Sỹ

2

TS.GVC Nguyễn Văn Tuấn
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Mô hình toán xâm nhập nước ngầm ven biển – cửa sông

1
TS. Trần Văn Minh

Phần tử hữu hạn cho bài toán sóng gián đoạn

PGS.TS. Vũ Thanh Ca
1
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
PGS.TS. Trần Thục

Mô hình mạng lưới dòng chảy trong sông – hồ

1
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Cơ học kỹ
thuật

PGS. TS Trần Thục
Dự báo thủy văn – lũ lụt

1
GS.TS Nguyễn Thế Hùng

10

Cơ học kỹ
thuật
Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh
Động lực học máy, động lực học robot, mô hình tín hiệu dao
động ứng dụng trong chẩn đoán hư hỏng cơ khí
Nghiên cứu dao động cầu dây văng

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS
PGS. TS Nguyễn Văn Yến

1
PGS.TS. Lê Cung
PGS.TS Nguyễn Xuân Toản

Nghiên cứu sức chịu tải của cọc khoan nhồi trong điều kiện
Việt Nam

1

1
TS. Nguyễn Xuân Toản

Nghiên cứu phát triển bền vững các ngành kinh tế

1 hoặc 2

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công nghiệp hỗ trợ

Kinh tế phát
triển

Số lượng NCS
có thể nhận

GS.TS. Lê Thế Giới

1 hoặc 2

Hoạch định chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia và khu
vực

1 hoặc 2

Tổ chức sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp

1 hoặc 2

Nghiên cứu chiến lược kinh doanh quốc tế phạm vi ngành và
doanh nghiệp

1 hoặc 2
PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm

Các vấn đề của quản trị chiến lược trong ngành công nghiệp

1 hoặc 2

Marketing trong lĩnh vực công nghiệp

1 hoặc 2

Phát triển bền vững sản xuất công nghiêp

1
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GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Kinh tế phát
Têntriển
chuyên

ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hoặc doanh nghiệp
công nghiệp

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Số lượng NCS
có thể nhận
1

GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

1

Phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ

1

Tài chính & quản trị nguồn nhân lực

1 hoặc 2
TS. Đoàn Gia Dũng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

1 hoặc 2

Tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng và thị trường
chứng khoán

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

1 hoặc 2
1

TS. Nguyễn Công Phương

Kinh tế phát
triển

Xác định giá trị của công ty

1

Phát triển kinh tế địa phương

1

Phát triển các lĩnh vực và các ngành của tỉnh thành phố

1

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

1

Các chính sách phát triển kinh tế ngành và lĩnh vực

1

Liên kết kinh tế trong phát triển

PGS. TS. Bùi Quang Bình
12

1

Kinh tế phát
triển

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
PGS. TS. Bùi Quang Bình
NCS

Công nghiệp hóa Nông nghiệp nông thôn

1

Di cư và phân bổ lao động trong phát triển

1

Học vấn, thu nhập và bất bình đẳng trong phát triển

1

Khu vực thị trường không chính thức trong phát triển

1

Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE) trong dự đoán và
hoạch định các chính sách kinh tế

1

Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành (I/O) trong phân tích các
quan hệ kinh tế vĩ mô

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
1

Các vấn đề quản lý tài chính công ty

1 hoặc 2

Các giải pháp về vốn, tài chính cho các hoạt động vĩ mô

TS. Nguyễn Hòa Nhân

Triển khai các sản phẩm, các công cụ tài chính trên thị trường
Việt Nam
Kinh tế phát
triển

Số lượng NCS
có thể nhận

1 hoặc 2
1 hoặc 2

Quản lý vĩ mô ngành Ngân hàng

1

Quản trị các định chế tài chính

1
PGS.TS. Lâm Chí Dũng

Các vấn đề của tài chính vĩ mô

1
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Kinh tế phát
triển

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên,Lâm
họcChí
vị,Dũng
chức danh
PGS.TS.

KH người có thể hướng dẫn
NCS

Kinh tế vùng Miền Trung - Tây Nguyên

1

Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE) trong dự đoán và
hoạch định các chính sách kinh tế

1

Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành (I/O) trong phân tích các
quan hệ kinh tế vĩ mô
Hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
1
TS. Nguyễn Hiệp

Vấn đề liên quan đến sử dụng ruộng đất

1
1 hoặc 2

Vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực

1

Xây dựng, quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng nông nghiệp

1 hoặc 2

Công tác quản lý trong nông nghiệp

1

Phát triển nông nghiệp bền vững

1 hoặc 2

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp
Kinh tế nông
nghiệp

Số lượng NCS
có thể nhận

PGS.TS. Võ Xuân Tiến

1 hoặc 2

Phát triển kinh tế trang trại

1

Vấn đề liên quan kết sản xuất trong nông nghiệp

1

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp

1
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Kinh tế nông
nghiệp

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Các chính sách kinh tế trong nông nghiệp

Số lượng NCS
có thể nhận
1 hoặc 2

Phát triển dịch vụ trong nông nghiệp

1

Phát triển bền vững các ngành kinh tế

1 hoặc 2
GS.TS. Lê Thế Giới

Hoạch định chiến lược và chính sách kinh tế

1 hoặc 2

Chiến lược kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp

1 hoặc 2

Quản trị chiến lược trong ngành nông nghiệp

1 hoặc 2
PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm

Kinh tế nông
nghiệp

Marketing trong lĩnh vực nông nghiệp

1 hoặc 2

Chế biến nông lâm thủy sản

1 hoặc 2

Công nghiệp hóa Nông nghiệp nông thôn

1

Phát triển các lĩnh vực và các ngành của tỉnh thành phố

1

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

1

Khai thác và sử dụng các nguồn lực (tài nguyên đất đai, lao
động, vốn và công nghệ) trong phát triển

1

Các chính sách phát triển kinh tế ngành và lĩnh vực
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PGS. TS. Bùi Quang Bình

1

Kinh tế nông
nghiệp

Tên chuyên
ngành đào tạo

Kinh tế nông
nghiệp

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Số lượng NCS
có thể nhận

An sinh xã hội trong quá trình đô thị hóa

1

Liên kết kinh tế trong phát triển

1

Phát triển kinh tế nông thôn

1

Tổ chức sản xuất nông nghiệp

1

Xu hướng biến động dân số

1

Nâng cao chất lượng dân số

1

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở nông thôn

1

Thu nhập lao động nông thôn

PGS.TS Bùi Quang Bình

1

Di cư và phân bổ lao động trong phát triển

1

Học vấn, thu nhập và bất bình đẳng trong phát triển

1

Khu vực thị trường không chính thức trong phát triển

1

Nghiên cứu marketing (nghiên cứu hành vi khách hàng, doanh
nghiệp, sản phẩm)
Quản trị marketing (chiến lược marketing, thương hiệu, quản trị
quan hệ khách hàng,
Chiến lược công ty
Quản trị kinh
doanh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
PGS. TS. Bùi Quang Bình
NCS

1 hoặc 2
GS.TS. Lê Thế Giới

1 hoặc 2
1 hoặc 2
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Tên chuyên
ngành đào tạo
Quản trị kinh
doanh

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Quản trị chất lượng

Số lượng NCS
có thể nhận
1

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1
GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Quản trị rủi ro

1

Môi trường kinh doanh, đặc trưng doanh nghiệp và hành vi doanh
nghiệp vừa và nhỏ
Marketing điện tử (e-marketing), marketing trong lĩnh vực dịch vụ
(ngân hàng, du lịch)
Chất lượng dịch vụ (Service quality), sự hài lòng (Satifaction), sự
trung thành (Loyalty) của khách hàng
Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động của doanh nghiệp (ứng
dụng mô hình chấp nhận công nghệ TAM)

1
1
PGS.TS. Lê Văn Huy

1

Định hướng thị trường (Marketing Orientation)
Quản trị kinh
doanh

1

Quản trị kinh doanh ngân hàng
Môi trường kinh doanh, đặc trưng doanh nghiệp và hành vi doanh
nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế
Quản trị chiến lược, marketing, CRM

PGS.TS. Lâm Chí Dũng

1

TS. Nguyễn Hiệp

1

TS. Nguyễn Xuân Lãn

1

Quản trị chiến lược

1
TS. Nguyễn Thanh Liêm

Marketing chiến lược

Kế toán

1

1

Nghiên cứu về lợi thế cạnh tranh

1

Tổ chức hệ thống báo cáo đáp ứng yêu cầu phân tích tài chính trong
TS. Ngô Hà Tấn
mô hình tổng công ty có nhiều đơn vị trực thuộc được phân cấp quản

1

Tài chính và kinh tế tài chính

1

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
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Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh
Cấu trúc tài chính (công ty cổ phần, doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Kế toán

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS
GS.TS. Trương Bá Thanh
TS. Trần Đình Khôi Nguyên
GS.TS. Trương Bá Thanh

Thông tin kế toán trong quản trị doanh nghiệp

TS. Trần Đình Khôi Nguyên

Số lượng NCS
có thể nhận
1 hoặc 2

1 hoặc 2

Tin học hóa kế toán trong các doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

1

Phát triển hệ thống thôn tin quản lý theo định hướng ERP

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

1

Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các đơn vị ngôn
PGS.TS. Lưu Quý Khương
ngữ trong lời nói và diễn ngôn tiếng Anh và tiếng Việt
1. Phạm vi đối chiếu cụ thể tương ứng đối tượng

TS. Ngũ Thiện Hùng

+ Đối chiếu ngôn ngữ

TS. Lê Tấn Thi

+ Đối chiếu dấu hiệu

TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc

+ Đối chiếu phạm trù
+ Đối chiếu hệ thống cấu trúc
+ Đối chiếu chức năng

2

+ Đối chiếu lịch sử phát triển
2. Đối chiếu các cấp độ ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

+ Phân tích đối chiếu hệ thống âm vị ngữ âm
+ Đối chiếu đơn vị cơ sở ngữ pháp
+ Đối chiếu các ngữ và câu
+ Đối chiếu các diễn ngôn
3. Đối chiếu ngữ nghĩa, phong cách, ngữ dụng
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Ngôn ngữ Anh

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Nghiên cứu đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ trên bình
diện ngôn ngữ xã hội học giữa tiếng Anh và tiếng Việt

PGS.TS. Phan Văn Hòa

1. Đa ngữ xã hội

TS. Trần Quang Hải

2. Phương ngữ xã hội: Phương ngôn Ngôn ngữ pha trộn

TS. Nguyễn Văn Long

3. Ngôn ngữ và giới tính, tuổi tác

TS. Đinh Thị Minh Hiền

Số lượng NCS
có thể nhận

2

4. Biến đổi ngôn ngữ trong sử dụng
5. Cấu trúc ngôn ngữ và kế hoạch hóa ngôn ngữ

Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các đơn vị ngôn
PGS.TS. Phan Văn Hòa
ngữ trong lời nói và diễn ngôn tiếng Anh và tiếng Việt theo
1. Cú
TS. Ngũ Thiện Hùng
+ Cú như là một thông điệp
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
+ Cú như là một sự trao đổi
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
+ Cú như là một sự biểu hiện
2. Các đơn vị dưới cú
+ Nhóm từ đơn và nhóm từ phức

2

+ Ngữ đơn và ngữ phức
3. Các đơn vị trên cú
+ Cú phức

Ngôn ngữ Anh + Cú phức và câu
+ Mối quan hệ giữa các cú
+ Mở rộng
+ Phóng chiếu
+ Các hiện tượng bên ngoài, kế cận và chung quanh cú

19

Ngôn ngữ Anh

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

Nghiên cứu đối chiếu các hiện tượng dụng học trong giao
PGS.TS. Phan Văn Hòa
tiếp ngôn ngữ Anh và Việt
1. Sở chỉ và suy diễn
TS. Trần Quang Hải
2. Tiền giả định và phép kéo theo
TS. Lê Tấn Thi
3. Hợp tác và hàm ngôn
TS. Nguyễn Văn Long

Số lượng NCS
có thể nhận

2

4. Hành vi lời nói và sự kiện lời nói

5. Lịch sự , quan yếu và tương tác
Nghiên cứu, phân tích các loại diễn ngôn tiếng Anh và tiếng
Việt theo quan điểm của lý thuyết phân tích diễn ngôn và lý PGS.TS. Lưu Quý Khương
thuyết phân tích diễn ngôn phê phán
1. Ngôn bản và văn bản
TS. Ngũ Thiện Hùng
2. Ngữ cảnh
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3. Liên kết và mạch lạc
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh

2

4. Phân tích các sự kiện lời nói
5. Đề, thuyết và nhấn mạnh
6. Cấu trúc diễn ngôn và diễn giải diễn ngôn

Nghiên cứu đối chiếu các phạm vi, cấp độ, các đơn vị ngôn
ngữ trong lời nói và diễn ngôn tiếng Anh và tiếng Việt theo
Ngôn ngữ Anh
quan điểm của trường phái ngữ pháp và ngữ nghĩa học tri
nhận
Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa
1. Nghiên cứu đối chiếu lĩnh vực từ vựng, thành ngữ và nghĩa
của từ, của thành ngữ và đặc trưng văn hóa trong từ, trong thành
2. Nghiên cứu chứng minh ngôn ngữ là các chỉ số nhậy cảm
nhất của mối quan hệ giữa cá nhân và nhóm xã hội sử dụng
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PGS.TS. Lưu Quý Khương
TS. Trần Quang Hải
TS. Nguyễn Văn Long
TS. Lê Tấn Thi
PGS.TS. Phan Văn Hòa

2

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh

2

Tên chuyên
ngành đào tạo

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài
nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh
KH người có thể hướng dẫn
NCS

3. Nghiên cứu những biểu hiện của văn hóa thông qua ứng xử
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
ngôn ngữ.
4. Nghiên cứu giao, tiếp liên văn hóa trong các lĩnh vực: giáo
dục, kinh tế, thương mại, du lịch
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Số lượng NCS
có thể nhận
2

