
1 TS. Trương Huy Hoàng ĐHĐL 0986872007 hoangth@epu.edu.vn
Quản lý năng lượng 
Kinh tế năng lượng

0

2 PGS.TS Lê Anh Tuấn ĐHĐL 0943665669 tuanla@epu.edu.vn

Tiết kiệm năng lượng 
Kinh tế năng lượng 
Quản lý các dự án về 
năng lượng

4

3 TS. Bùi Mạnh Tú ĐHĐL 0936131418 tubm@epu.edu.vn
Các giải pháp tiết kiệm 
năng lượng. 
Năng lượng tái tạo

2

4 TS. Đàm Khánh Linh ĐHĐL 0937229999 linhdk@epu.edu.vn
Thị trường điện, Quy 
hoạch lưới điện, tổn thất 
điện năng

2

5 TS. Dương Trung Kiên ĐHĐL 0912661982 kiendt@epu.edu.vn

Quản lý năng lượng, 
Kính tế năng lượng, 
Quản lý nhu cầu năng 
lượng

4

6 TS. Trần Hồng Nguyên ĐHĐL 0902069618 nguyenth@epu.edu.vn
Quản lý dự án, dự báo 
nhu cầu điện năng

2

Danh sách GV tham gia hướng dẫn luận văn ThS_Khoá CH7

NGÀNH	QUẢN	LÝ	NĂNG	LƯỢNG

STT Ho và tên Số điện thoại EmailĐơn vị 
công tác

Định hướng nghiên 
cứu có thể

Qui định về hướng dẫn luận văn 
theo đúng Quy định tại Khoản 

1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 

ngày 15/5/2014:                      
+  Trong cùng 1 năm: GS 

hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, 
kể cả học viên ở cơ sở đào tạo 

khác.                                         
+  Đối với CTĐT theo định 

hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 

tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả 

cơ sở đào tạo tham gia hướng 
dẫn.

Ghi chú

Số học đang 
hướng dẫn, dự 
kiến sẽ bảo vệ 8-

10/2019



7
PGS.TS. Bùi Huy 
Phùng

HH Năng lượng0913381801 buihuyph@yahoo.com 

1. Nc tiềm năng và giải 
pháp TKNL tại C ty/đơn 
vị X ( HV có thể chọn)
2. NC quản lý phía cầu 
(DSM)  cho CT/đơn vị 
X ( HV có thể chọn)
3. NC giải pháp nâng 
cao hiệu quả SXKD 
điện cho đơn vị X ( HV 
có thể chọn)
4. NC giải pháp nâng 
cao hiệu quả khai thác 
nguồn điện mặt trời tại 
đơn vị ( HV chọn)
5. NC giải pháp nâng 
cao hiệu quả quản lý chi 
phí sản xuất điện tại 
nm/ct nhiệt điện X
6. NC giải pháp nâng 
cao hiệu quả quản lý dự 
án đầu tư điện tại đv X
7. NC dự báo nhu câu 
điện cho đơi vị X giai 
đoạn 2020-30

0

8
PGS.TS Nguyễn Minh 
Duệ

HH Năng lượng0913550564 nmdue@yahoo.com

Dự án đầu tư trong 
ngành điện, Kinh tế 
năng lượng, Phân tích 
các đánh giá các nguồn 
năng luọng tái tạo

2

Qui định về hướng dẫn luận văn 
theo đúng Quy định tại Khoản 

1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 

ngày 15/5/2014:                      
+  Trong cùng 1 năm: GS 

hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, 
kể cả học viên ở cơ sở đào tạo 

khác.                                         
+  Đối với CTĐT theo định 

hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 

tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả 

cơ sở đào tạo tham gia hướng 
dẫn.



9 TS. Ngô Tuấn Kiệt ĐHĐL 0913383155    tuankiet.erc@gmail.com

Khai thác tối ưu nguồn 
nước trong phát triển 
các nhà máy thuỷ 
điện,phát triển hớp lý 
nguồn năng lượng tái 
tạo

2

10
PGS.TS Nguyễn Cảnh 
Nam

ĐHĐL 0913224773 namnc@vinacomin.vn 

Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm hiệu quả.
Giảm tổn thất điện 
năng. 
Chăm sóc khách hàng, 
tiết kiệm chi phí gthanh 
trong ngành than, quản 
trị nguồn nhân lực trong 
ngành điện

2

11 TS. Phạm Khánh Toàn ĐHĐL 0913250981 0

12 TS. Nguyễn Thanh Sơn        ĐHĐL 0903412138 nguyenthanhsontkv@yahoo.com
So sánh nhiệt điện than 
và gió. 
Năng lượng xinh khối, 

0

13
GS.TSKH. Trần Đình 
Long

ĐHĐL 0903438481

Quản lý nhu cầu năng 
lượng.
Chính sách về giá điện, 
Năng lượng tái tạo

0

14 TS. Phan Diệu Hương ĐHBKHN 0915187132 huong.phandieu@hust.edu.vn 

Dự báo nhu cầu năng 
lượng.
Phân tích các chính 
sách năng lượng

0

15 TS. Phạm Cảnh Huy ĐHBKHN 0936285885 huypc.hust@gmail.com

Quản lý năng lượng. 
Kinh tế năng lượng. 
Kinh tế trong công 
nghiệp

2

Qui định về hướng dẫn luận văn 
theo đúng Quy định tại Khoản 

1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 

ngày 15/5/2014:                      
+  Trong cùng 1 năm: GS 

hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, 
kể cả học viên ở cơ sở đào tạo 

khác.                                         
+  Đối với CTĐT theo định 

hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 

tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả 

cơ sở đào tạo tham gia hướng 
dẫn.



16
TS.Dương Mạnh 
Cường ĐHBKHN 0912010566 cuong.duongmanh@hust.edu.vn

Quản lý mua hàng, 
chiến lược

3

17 TS. Nguyễn Đạt Minh ĐHĐL 0972360032 minhndm@epu.edu.vn
Quản lý sản xuất, chất 
lượng, đổi mới

0

18 TS. Lê Thành Doanh ĐHĐL 0975797824 thanhdoanh.le@gmail.com
Tổn thất điện năng trên 
LĐ. 

3

19 TS. Đoàn Đức Tiến EVN Hà Nội 0966567567 doanductien.evnhanoi@gmail.com 

Quản trị nguồn nhân 
lực, tạo động lực. 
Điều tiết phụ tải, giảm 
tăng trưởng phụ tải, cắt 
đỉnh. 
Thị trường điện, tái cơ 
cấu

3

20
TS. Nguyễn Ngọc 
Trung

ĐHĐL 0984993636 trungnn@epu.edu.vn 
Tổn thất điện năng trên 
LĐ. 

1

21 TS. Nguyễn Hữu Đức ĐHĐL 0901008555 ducnh@epu.edu.vn
Năng lượng tái tạo 
Tiết kiệm năng lượng 
Tổn thất điện năng

3

TS. Dương Trung Kiên

Phòng ĐTSĐH

TS. Lê Thành Doanh

Qui định về hướng dẫn luận văn 
theo đúng Quy định tại Khoản 

1, Điều 27, Thông tư 
15/2014/TT-BGDĐT ban hành 

ngày 15/5/2014:                      
+  Trong cùng 1 năm: GS 

hướng dẫn tối đa 7 học viên; 
PGS&TSKH hướng dẫn tối đa 5 
HV; TS hướng dẫn tối đa 3 HV, 
kể cả học viên ở cơ sở đào tạo 

khác.                                         
+  Đối với CTĐT theo định 

hướng ứng dụng mỗi LV có thể 
có 2 người HD, người thứ 2 có 
thể là ThS tốt nghiệp từ 3 năm 
trở lên và có tối thiểu 15 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đề 

tài; được hướng dẫn tối đa 2 HV 
trong cùng 1 năm và trong tất cả 

cơ sở đào tạo tham gia hướng 
dẫn.

KHOA QLCN&NL









Phòng ĐTSĐH

Lê Thành Doanh

Người lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương


