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            GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số:            /TB-HVPG  TP.HCM, ngày         tháng 10 năm 2021 

   

THÔNG BÁO  
 Tuyển sinh tiến sĩ Phật học khóa III năm 2021 

—————————— 
 

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (viết tắt là Học viện) trân trọng thông 

báo tuyển sinh tiến sĩ Phật học khóa III năm 2022 với nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN  

1. Đối tƣợng: Tăng Ni và cư sĩ Phật tử.  

2. Điều kiện: Thí sinh phải đủ các điều kiện sau đây: 

a. Văn bằng: Có 1 trong 4 mục bằng cấp sau:  

-  Bằng thạc sĩ đúng ngành Phật học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào 

tạo, hạng tốt nghiệp).  

- Bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành Phật học (như: Triết học, Tôn giáo học, 

Văn học) nhưng phải học bổ sung xong 04 học phần gồm 12 tín chỉ (thuộc 

chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét tuyển tiến sĩ Phật học.  

-  Bằng thạc sĩ ngành gần với ngành Phật học (như: ngành Khoa học Xã hội & 

Nhân văn) nhưng phải học bổ sung xong 07 học phần gồm 21 tín chỉ (thuộc 

chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét tuyển tiến sĩ Phật học.  

-  01 bằng cử nhân Phật học và 01 bằng thạc sĩ ngành khác, phải học bổ sung xong 

05 học phần gồm 15 tín chỉ (thuộc chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét 

tuyển tiến sĩ Phật học.  

b. Nghiên cứu học thuật 

Trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển, người dự tuyển là tác giả 

hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài nghiên cứu hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự 

định nghiên cứu đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo chuyên ngành. Nếu chưa có thì 

phải bổ túc trong vòng 6 tháng. 

c. Đề cƣơng nghiên cứu (luận án tiến sĩ) 

Ngoài tên đề tài và lĩnh vực nghiên cứu, người dự tuyển phải trình bày: (i) Ý nghĩa 

và mục tiêu chọn đề tài nghiên cứu, (ii) Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan, (iii) 

Phương pháp nghiên cứu, (iv) Các chương giả định trong luận án, (v) Thư mục sách tham 

khảo. Đề cương tối thiểu 10 trang khổ giấy A4.  

d. Ngoại ngữ 

Người dự tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng 

chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt 

Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Nếu chưa có 

thì phải bổ túc trong vòng 6 tháng; hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do 

cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học mà ngôn ngữ sử dụng trong chương trình 

đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác. 
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e. Ngƣời hƣớng dẫn luận án 

Tối thiểu phải có 01 giảng viên (tiến sĩ) của Học viện Phật giáo Việt Nam tại 

TP.HCM đồng ý nhận hướng dẫn. 

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển. 

III. HỒ SƠ  

A. Đối với thí sinh là học viên tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện 

1. Đơn đăng ký dự tuyển tiến sĩ (theo mẫu). 

2. 02 lý lịch khoa học. 

3. 02 bản sao các văn bằng và chứng chỉ khác nếu có (có thị thực). 

4. 06 bộ đề cương luận án tiến sĩ. 

5. Minh chứng bài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu; thư 

giới thiệu năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người 

dự tuyển của ít nhất 01 nhà nghiên cứu có học vị tiến sĩ, chức danh giáo 

sư/phó giáo sư am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. 

6. Giấy chấp thuận làm người dự kiến hướng dẫn cho nghiên cứu sinh. 

7. Nộp 04 tấm hình khổ 3x4 (nền trắng, hình không quá 6 tháng. Y phục Bắc 

tông: Tăng, áo tràng nâu, Ni, áo nhựt bình lam. Nam tông và Khất sĩ: theo 

hình thức hệ phái, cư sĩ mặc trang phục công sở). 

8. Chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19. 

B. Đối với thí sinh không phải tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện 

 Ngoài các thủ thục nêu ở phần III.A, phải có: 

1. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền); 

2. 02 bản sao bằng tốt nghiệp cử nhân và bảng điểm cử nhân (có thị thực); 

3. 02 bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (có thị thực); 

4. 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (có thị thực); 

5. Giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh/thành nơi thí sinh đang cư trú. 

Lƣu ý: Khi nộp hồ sơ, cần mang theo các văn bằng bản chính để đối chiếu. 

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

1. Thời gian đăng ký & nơi nhận hồ sơ: Thực hiện theo 2 bước sau: 

 Bƣớc 1: Đăng ký online trên website của Học viện 

- Truy cập địa chỉ: https://tuyensinh.vbu.edu.vn 

- Thời hạn đăng ký online: Từ ngày 01/11/2021 đến 30/11/2021 

- In hồ sơ: Sau khi hoàn tất đăng ký online, thí sinh tự in hồ sơ để nộp VP. 

 Bƣớc 2: Nộp hồ sơ 

- Ngày nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 15/11/2021 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. 

(Lưu ý: Văn phòng không tiếp nhận hồ sơ trước thời gian quy định nêu trên). 
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- Nơi nhận: Phòng Sau Đại học (lầu 1), Cơ sở I, Học viện Phật giáo Việt Nam 

tại TP.HCM, địa chỉ: 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, 

TP.HCM. ĐT: 028. 3845 2707.  

- Nộp bộ hồ sơ qua bưu điện trước ngày 20/11/2021. 

2. Lệ phí: 5.000.000 (năm triệu đồng), chọn 1 trong 2 cách đóng: 

 Cách 1: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Học viện 

Tên tài khoản: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 

Số tài khoản: 19123112990017 ngân hàng Techcombank chi nhánh Gia Định. 

Ghi nội dung nộp tiền theo cú pháp: Mã biên nhận nộp hồ sơ/họ tên/lệ phí xét 

tuyển tiến sĩ Phật học năm 2021. 

 Cách 2: Nộp trực tiếp tại văn phòng Học viện (bộ phận tài vụ). 

3. Thời gian xét tuyển: Giữa tháng 12 năm 2021, tùy theo tình hình diễn biến của 

dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo cụ thể sau. 

4. Địa điểm đào tạo: Cơ sở I, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, địa chỉ: 

750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

5. Hình thức đào tạo: Chính quy. 

V. KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

-  Niêm yết tại Văn phòng Học viện, cơ sở I; 

-  Đăng trên website: Phật sự Online; 

-    Đăng trên Báo Giác Ngộ; 

-  Đăng trên website của Học viện: www.vbu.edu.vn. 

Nay thông báo. 
 

 

 
Nơi nhận: 

- Vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ, 

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự -VP2, 

- Ban GDPG TW, 

- HT. Viện trưởng (để báo cáo);  

- HĐĐH (để biết);   

- BTS GHPGVN các tỉnh/thành (để hỗ trợ); 

- Phòng: Hành chánh, Sau Đại học; bộ phận Tài 

vụ (để thực hiện); 

- Phật sự Online, Báo Giác Ngộ (để đưa tin); 

- Lưu VT.  

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 

KT. VIỆN TRƢỞNG 

PHÓ VIỆN TRƢỞNG THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

TT.TS. Thích Nhật Từ 

 

http://www.vbu.edu.vn/

