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STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

1.  

Bài toán dạng tách suy 

rộng và bài toán cân bằng 

tách 

Bài toán cân bằng 

và lý thuyết điểm 

bất độn 

GS. TSKH. Phạm Kỳ 

Anh 

anhpk2009@gmail.com 

 

Toán ứng dụng 2017 

2.  

Các hàm p-điều hòa có 

trọng và tính chất hình học, 

tô pô của các đa tạp 

Riemann 

Giải tích phức 

TS. Nguyễn Thạc Dũng 

dungmath@yahoo.co.uk 

 

Toán Giải tích 2017 

3.  

Hình học của các miền 

trong C
n
 với nhóm tự đẳng 

cấu không compact 

Giải tích phức 
TS. Ninh Văn Thu 

thunv@vnu.edu.vn 
Toán Giải tích 2017 

4.  

Phân tích ổn định của vỏ 

tròn xoay có cơ tính biến 

thiên. 

Cơ học vật thể rắn 
GS.TS. Đào Văn Dũng 

dungdv09@gmail.com 
Cơ học vật thể rắn 2017 

5.  

Phân tích ổn định và động 

lực phi tuyến của vỏ trống 

có cơ tính biến thiên theo 

lý thuyết biến dạng trượt 

bậc ba. 

Cơ học vật thể rắn 
GS.TS. Đào Văn Dũng 

dungdv09@gmail.com 
Cơ học vật thể rắn 2017 

mailto:anhpk2009@gmail.com


STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

6.  

Phân tích ổn định và động 

lực phi tuyến của vỏ có cơ 

tính biến thiên theo phương 

pháp hàm chuyển vị. 

Cơ học vật thể rắn 
GS.TS. Đào Văn Dũng 

dvdung@gmail.com 
Cơ học vật thể rắn 2017 

7.  
Một số vấn đề xung quanh 

đồng cấu chuyển Singer 
Tôpô Đại số 

GS.TSKH. Nguyễn H.V. 

Hưng 

nhvhung@vnu.edu.vn 

Đại số – Lý 

thuyết số, 

Hình học – Tô pô 

2016 

8.  

Kỹ thuật tỷ số H/V trong 

môi trường phân lớp đàn 

nhớt 

Kỹ thuật tỷ số 

H/V 

TS. Trần Thanh Tuấn 

tranthanhtuan@hus.edu.

vn 

Cơ học vật rắn 2016 

9.  
Sóng mặt trong môi trường 

phân lớp đàn nhớt 
Sóng mặt 

TS. Trần Thanh Tuấn 

tranthanhtuan@hus.edu.

vn 

Cơ học vật rắn 2016 

10.  

Một số vấn đề xung quanh 

Giả thuyết cổ điển về lớp 

cầu và đồng cấu 

Lannes-Zarati 

Tôpô Đại số 

GS.TSKH. Nguyễn H.V. 

Hưng 

nhvhung@vnu.edu.vn 

Đại số – Lý 

thuyết số, 

Hình học – Tô pô 

2015 

11.  
Một số vấn đề của giải tích 

ngẫu nhiên trên không gian 

Banach xác suất 

Giải tích ngẫu 

nhiên 

GS.TSKH. Đặng Hùng 

Thắng 

TS Nguyễn Thịnh 

hungthang.dang53@gma

il.com 

Xác suất – Thống 

kê 
2015 

12.  
Một số vấn đề về cấu trúc 

nhóm của đường cong 

elliptic 

Hình học đại số 
PGS.TS. Phó Đức Tài 

taipd@vnu.edu.vn 

Đại số – Lý 

thuyết số, 

Hình học – Tô pô 

2015 

13.   

Các phương pháp 

toán rời rạc và lý 

thuyết số trong 

TS. Nguyễn Hải Vinh 
Cơ sở toán học 

cho Tin học 
2015 

mailto:nhvhung@vnu.edu.vn
mailto:nhvhung@vnu.edu.vn
mailto:taipd@vnu.edu.vn


STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

mật mã học 

14.   

Các phương pháp 

học máy phi giám 

sát và ứng dụng 

PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn 

tuandt@vnu.edu.vn 

TS. Lê Hồng Phương 

phuonglh@gmail.com 

TS. Trần Trọng Hiếu 

TS. Nguyễn Hải Vinh 

Cơ sở toán học 

cho tin học 
2013 

15.   

Kết hợp tri thức 

bằng tranh luận 

(Belief merging 

by argumentation) 

PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn 

tuandt@vnu.edu.vn 

TS. Lê Hồng Phương 

phuonglh@gmail.com 

TS. Trần Trọng Hiếu 

TS. Nguyễn Hải Vinh 

Cơ sở toán học 

cho tin học 
2013 

16.   
Quy hoạch thực 

nghiệm 

PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn 

tuandt@vnu.edu.vn 

TS. Lê Hồng Phương 

phuonglh@gmail.com 

TS. Trần Trọng Hiếu 

TS. Nguyễn Hải Vinh 

Bảo đảm toán học 

cho máy tính và 

hệ thống tính toán 

2013 

17.  

Dáng điệu tiệm cận của các 

phương trình tiến hóa và 

ứng dụng trong các phương 

trình vật lý toán 

Lý thuyết toán tử 

vi phân, lý thuyết 

phổ ,giải tích điều 

hòa 

TS. Đặng Anh Tuấn, 

PGS.TS. Đặng Đình 

Châu 

anhtuan@vnu.edu.vn 

Giải tích, PT Đạo 

hàm riêng 
2013 

18.  
Lý thuyết bất biến và các 

đa tạp tích phân của các 

phương trình tiến hóa 

Đa tạp bất biến, 

phương pháp nhị 

phân, tam phân,   

phương trình vi 

phân trong không 

gian Banach, 

PGS.TS. Đặng Đình 

Châu 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Minh 

chaudd@vnu.edu.vn 

Giải tích, phương 

trình vi phân và 

tích phân 

2013 



STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

phương trình đạo 

hàm riêng cơ bản 

19.  
Lý thuyết định tính của 

phương trình vi phân hàm 

và hệ động lực tổng quát 

phương trình vi 

phân hàm, giải 

tích trên thang 

thời gian 

PGS.TS. Đặng Đình 

Châu 

chaudd@vnu.edu.vn 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Minh 

Giải tích, phương 

trình vi phân và 

tích phân 

2013 

20.  

Lý thuyết phương trình vi 

phân hàm và phương trình 

vi phân đối số lệch dạng 

hỗn hợp 

phương trình vi 

phân hàm, giải 

tích trên thang 

thời gian 

PGS.TS. Đặng Đình 

Châu 

chaudd@vnu.edu.vn 

PGS. TS. Nguyễn Văn 

Minh 

Giải tích, Phương 

trình vi phân hàm 

và ứng dụng 

2013 

21.  
Bài toán điều khiển tối ưu 

cho hệ sai phân suy biến 
Toán học 

GS. TSKH. Phạm Kỳ 

Anh 

anhpk@vnu.edu.vn 

Toán học tính 

toán 
2013 

22.  
Phương trình sai phân suy 

biến tuyến tính tiến và lùi 

không dừng 

Phương trình vi 

phân, phương 

trình sai phân, đại 

số tuyến tính 

TS. Lê Công Lợi 

loilc@vnu.edu.vn 

Toán học tính 

toán 
2013 

23.  
Dáng điệu tiệm cận và tính 

ổn định của phương trình vi 

phân đại số có chậm 

Giải tích số, 

Phương trình vi 

phân, Phương 

trình sai phân 

PGS. TSKH. Vũ Hoàng 

Linh 

linhvh@vnu.edu.vn 

Phương trình vi 

phân và tích phân, 

Toán học tính 

toán, 

2013 

24.  
Khoảng phổ cho phương 

trình sai phân ẩn và phương 

pháp tính xấp xỉ 

Giải tích số, 

Phương trình vi 

phân, Phương 

trình sai phân 

PGS. TSKH. Vũ Hoàng 

Linh 

linhvh@vnu.edu.vn 

Toán học tính 

toán, Phương 

trình vi phân và 

tích phân 

2013 

25.  Bài toán tìm bao lồi của tập Hình học tính TS. Hoàng Nam Dũng Toán học tính 2013 



STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

hữu hạn điểm và ứng dụng toán hoangnamdung@hus.edu

.vn 

toán 

26.  
Một số vấn đề về toán tử 

đối đồng điều 
Tôpô Đại số 

PGS. TS. Lê Minh Hà 

minhha@vnu.edu.vn 

Đại số – Lý 

thuyết số, 

Hình học – Tô pô 

2013 

27.  

Phân tích ổn định phi tuyến 

tĩnh của tấm và vỏ có cơ 

tính biến thiên. 

 

Cơ học vật thể rắn 
GS.TS. Đào Văn Dũng 

dvdung@vnu.edu.vn 
Cơ học vật thể rắn 2013 

28.  

Phân tích động lực phi 

tuyến của kết cấu có cơ 

tính biến thiên. 

 

Cơ học vật thể rắn 
GS.TS. Đào Văn Dũng 

dvdung@vnu.edu.vn 
Cơ học vật thể rắn 2013 

29.  
Thuần nhất hóa biên phân 

chia có độ nhám cao 

Thuần nhất hóa 

(Homogenization) 

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 

pcvinh@gmail.com 

Cơ học vật rắn 

biến dạng 
2013 

30.  
Phương pháp tích phân đầu 

và sóng mặt 
Sóng mặt 

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 

pcvinh@gmail.com 

Cơ học vật rắn 

biến dạng 
2013 

31.  
Các công thức vận tốc sóng 

Rayleigh và Stoneley 

Phương pháp hàm 

phức trong các 

bài toán truyền 

sóng mặt 

 

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 

pcvinh@gmail.com 

Cơ học vật rắn 

biến dạng 
2013 

32.  
Sóng trong các cấu trúc 

mỏng 

Dạng tiệm cận 

của các phương 

trình tán sắc 

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 

pcvinh@gmail.com 

Cơ học vật rắn 

biến dạng 
2013 

33.  Lý thuyết ổn định thủy khí Thủy khí 

PGS. TS. Trần  văn 

Trản; 

tuntom@gmail.com 

Cơ học chất lỏng 

và 

Chất khí 

 

2013 

mailto:minhha@vnu.edu.vn


STT Dự kiến đề tài luận án 
Hướng nghiên 

cứu 
Giảng viên hướng dẫn Chuyên ngành 

Thời gian bắt 

đầu thực hiện 

34.  Động lực học tính toán Cơ học tính toán 

PGS. TS. Trần  văn 

Trản;  

tuntom@gmail.com 

Cơ học chất lỏng 

và 

Chất khí 

 

2013 

35.  
Mô phỏng số các bài toán 

trao đổi nhiệt chất 
Mô phỏng 

PGS. TS. Trần  văn 

Trản;  

tuntom@gmail.com 

Cơ học chất lỏng 

và 

Chất khí 

 

2013 
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