
 

THÔNG BÁO  
(Về việc bảo vệ Tiểu luận tổng quan, chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy) 

 Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trân trọng thông báo về việc bảo vệ Tiểu luận tổng quan và Chuyên 

đề cho NCS, khóa năm 2015 (đợt 1), Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy; Mã số: 62520116. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian bảo vệ: từ 08 giờ 30 phút, ngày 7/10/2017 (Thứ 7). 

2. Địa điểm: P.204, Tầng 2, nhà A6, khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484, Lạch Tray, Lê Chân, HP. 

3. Danh sách NCS, tên đề tài luận án tiến sĩ, tên tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ theo bảng dưới đây. 

TT Họ và tên NCS,  

Khóa năm 
Tên đề tài luận án tiến sĩ 

Tên Tiểu luận tổng quan/ 

chuyên đề  

Người hướng dẫn khoa học 

1 Phạm Văn Triệu 
 

Phân tích và thiết kế hệ 
thống điều khiển phi tuyến 
bền vững cho cần trục 
Container gắn trên nền đàn 
hồi 

Tổng quan các hướng nghiên 
cứu về động lực học và điều 
khiển cần trục (tiểu luận tổng 
quan) 

1. Người hướng dẫn thứ nhất: 
PGS.TS. Lê Anh Tuấn 
Đơn vị công tác: Trường ĐH Hàng hải VN 
2. Người hướng dẫn thứ hai: 
TS. Hoàng Mạnh Cường 
Đơn vị công tác: Trường ĐH Hàng hải VN  

2 Phạm Văn Việt 

Nghiên cứu cơ chế hình 
thành và phát triển cặn lắng 
bên trong buồng cháy động 
cơ diesel 

Xây dựng và thiết kế mô hình 
thực nghiệm xác định sự hình 
thành cặn lắng trong buồng 
cháy động cơ diesel (chuyên 
đề số 2) 

1. GS,TS. Lương Công Nhớ  
Đơn vị công tác: Trường ĐH Hàng hải VN  
2. PGS,TS. Trần Quang Vinh 
Đơn vị công tác: Trường ĐH Bách khoa HN 
 

  Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và những người quan tâm tới tham dự./. 

                          VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


