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QUYET InINu 
Ban hành Quy ch tuyn sinh và dào tio trinh d tin si 

HIU TRU'ONG TRIJOG BAI HOC HANG HAl VItT NAM 

àn ca' Qzét djnh so 1756/QD-HDT ngày 02 tháng 10 nám 2020 cI'ia Hç5i dông 
trzthng Tru'ông Dgi hQc Hang hái Vit Nam ye vic ban hành Quy chê To chüc và hogt 
dng caa Trur5ng D2i hQc Hang hái Vit Nam; 

Can ct' Thông tu' so 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6nám 2021 cia Bó 
tru'ó'ng Bç5 Giáo dyc và Dào tgo ye vic ban hành Quy chê tuyén sinh và dào tgo 
trInh d5 tién si; 

Can ct' Nghj quyêt sO 1428/NQ-HDT ngày 29 tháng 9 nám 2021 cüa Hç3i dOng 
tntOng Tru'ôngDgi hQc Hang hal Vit Nam, 

Theo dé nghj cza Vin tru'óng Vin Dào tgo sau dgi hQc. 

QUYET DiNII: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch tuyn sinh và dào tio 
trInh tiên si tti Trueing Di hçc Hang hâi Vit Nam. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 

Diu 3. Trithng các Phông: To chiLrc - Hành chinh, K hoich - Tài chInh, 
Thanh tra & DBCL; Vin triRing Viên Dào tto sau dti h9c; Tru&ng các Khoa, 
Vin chuyên môn; Thu tru&ng các don vj, cá nhân có lien quan den nhirn vii dà 
tto trInh d tiên si chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.2— 

No'i nhin: 
- DU, TTHDT, BGH; 
- Nhu Diu 3; 
- Lixu:VT, Viën DTSDH. 



BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

TRUNG OH HANG HAl VIT NAM Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

QUY CHE 
TUVEN SINH VA DAO TiO TRNH oQ TIEN Si 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh s i7i. ./QD-DHHHVN ngàyOlthánglOnäm 2021 
cia Hiçu tru'ó'ng Tru'&ng Dgi hQc Hang hal Vit Narn) 

Chtro'ng I 
NHfJNG QUY O!NH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy ch nay ci th boa Thông tu s 1 8/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 
nãm 2021 cüa Bô truâng Bô Giáo diic và Dào tio v vic ban hành Quy chê tuyên 
sinh và dào tao  trInh do tin si. 

2. Quy ch nay quy djnh v tuyn sinh, t chirc dào tao  trInh d tiên si và cap 
bang tin sT tai  Tnthng  Dai  h9c Hang hâi Vit Nam. 

3. Quy ch nay áp diing di vOi tht cà các don vj, Ca nhân lien quan dn dào 
tao trInh d tin si cüa Trisng. 

4. Quy ch nay không ap diing di vi vic tuyn sinh, t chüc dào tao  nh&ng 
chuong trInh a trInh d tin si lien kt dào tao  gifla Truang Dai  h9c Hang hâi Vit 
Nam (sau day gçi là Truang) vói nithc ngoài theo quy djnh v hp tác và dâu tu 
cüa nuac ngoài trong linh virc giáo diic. 

Diu 2. Chirong trInh dào to 

1. Chuong trInh dào tao  a trInh d tin si do Tnthng xây dimg, thm djnh và 
ban hành theo quy djnh hin hành cüa B giáo diic và dào tao,  dáp üng các diu 
kiên sau: 

a) Khi lucmg hQc tp tM thiu 90 tin chi di vai nghiên ciru sinh có trInh 
thac si va ti thiu 120 tin chi di vai nghiên ciru sinh có trInh d dai  hc thuc 
cüng nhóm ngành, trong do có ti thiu 74 tin chi dành cho nghiên cru khoa h9c 
và luân an tin Si; 

b) Chun dtu vào cüa chuong trInh dào tao  tin Si: Nguäi h9c phài t& nghip 
thac si hoc chuong trInh dào tao  chuyên sâu dc thU trInh d bc 7 ngành phU hqp 
hoc t& nghip hang giOi trinh dQ dai  hQc (hoc trInh d tuong throng trâ len) 
ngành phU hçip; có trInh d ngoai ngU bc 4 theo Khung nàng hrc ngoi ngCt 6 btc 
dUng cho Vit Nam (hoc trInh d tuong throng tth len); có näng lirc, kinh nghim 
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nghiên cru. 

c) Chutn du ra cüa chuo'ng trInh dào to tin si bao gôm: kiên thüc thrc tê và 

kiM thirc 1 thuy&; k5 näng nhn thirc, k5' näng thirc hành ngh nghip và k5' näng 
giao tip, irng xir; mirc d tir chü và trách nhim cá nhân trong vic áp dung kiên 
thüc, k5' nàng d thirc hin các nhim v11 chuyên mon cüa nguôi tot nghip trInh d 

tiM si phài dat  Bc 8 cüa Khung trInh d quc gia Vit Nam duçic phé duyt tai 
Quyt djnh s 1982/QD-TTg ngày 18 tháng 10 nàm 2016 cüa Thu tuàng Chinh 

phü (tai Phi 1iic 01). 

2. Kt cu chucing trInh dào tao  bao gm: các h9c phn bô sung, các hçc phân 

& trInh d tiM si, nghiên cru khoa hc và 1u.n an tiM sT. 

3. Các hoc phM b sung nhm h trg nghiên cü'u sinh có dü kiên thirc và trInh 
d chuyên mOn d thirc hin d tài nghiên cüu. 

a) Di vâi nghiên ciru sinh dã có trInh d thac 51 ho.c t& nghip trInh d 
tucmg di.rcing bc 7 theo Khung trinh d quc gia Vit Nam (tai Phii hic 01): can cü 
vào các hçc phn dà tIch lüy & trInh d thac si hoc tucYng duang bc 7, kiM thüc 
cn cap nhât, b sung và yêu cu cüa linh v1rc, d tài nghiên ciru, Hiu tru&ng 
quyt djnh s hçc phn và khi 1ung tin chi nghiên ciru sinh ctn phãi hçc b 
sung. 

Danh mitc và khi luçing tin chi cüa h9c phn b sung ducic quy djnh ci th 
trong chuo'ng trInh dào tao  trinh d trInh d tiM si cüa timg chuyên ngành dào tao 
và duçic Hiu tru&ng phê duyt. 

b) Di vâi nghiên cü'u sinh có trInh d dai  h9c: các hc phn b sung bao gôm 
các h9c phân & trInh d thac si thuc ngành ho.c chuyên ngành (sau day gçi chung 
là nganh) thong üng, trü các h9c phn ngoi ngC và luân van hoàc d an t& 
nghip; có khôi 1uçmg kiên thuc ti thiki 30 tin chi d dam bão nghiên cüu sinh dat 
chuân dâu ra Bc 7 cüa Khung trInh d quc gia Vit Nam và yêu cu cüa linh 
vrc, d tài nghiên ciru. 

4. Các hçc ph.n a trInh d tiM si bao gm các hc phn bat buc vói khi 
luqng 16 tin chi, nhäm nâng cao trInh d 1 1un chuyên ngành, phi.rong pháp 
nghiên ciru và khã nãng i1rng ding các phucing pháp nghiên ciru, trong do: 

a) TiM luQtn tng quan yêu cu nghiên cüu sinh th hin khà näng phân tich, 
dánh giá các cong trInh nghiên ctru trong nithc và quc t lien quan trçrc tip dM 
dê tài nghiên ciru, tili do rut ra miic dIch và nhim vii nghiên ciru cüa 1un an tiM 
Si; 

b) Các chuyên d tiM si yeu cu nghiên cifru sinh nâng cao nàng lirc nghiên 
cru và t1r nghién c1ru, ctp nht kiM thuc m&i lien quan trrc tip dn d tài nghiên 
ciru cüa luân an tiên si; 
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c) Yêu cu v kt cu ni dung và hInh thüc trInh bay tiu 1u.n tng quan, 

chuyên d tin si duçc quy djnh tai  Phii hic 02 cüa Quy ché nay. 

5. Nghiên c1ru khoa h9c là thành phn chInh yu và bt buc trong chixong 
trInh dào tto trInh d tin si. Kt qua nghiên ciru duçc th hin trong 1un an tiên sl 

và nhüng cong b khoa h9c có lien quan cüa nghiên c1ru sinh. 

6. Lun an tin si là kt qua nghiên ciru khoa hçc cüa nghiên ciru sinh, trong 
do chira dirng nhüng dóng gop mâi v l lun và thirc tin & 11th virc chuyên môn, 
CO giá trj trong vic phát trin, gia tang tn thirc khoa h9c và giãi quyêt trQn vçn van 
d dat ra cüa d tài luân an. 

7. Hiu tru&ng quyt djnh và cong b cong khai trithc khi khai giàng khóa 
dào tao  các ni dung: danh mic, mic tiêu, yêu dtu, ni dung các h9c phn O trInh 
d tin si; cách dánh giá, yêu cu dim ti thiu cho mi h9c phn ma nghiên ciru 
sinh cn dat;  each báo cáo, each dánh giá các báo cáo chuyên d và dánh giá tiu 
1un tng quan cUa nghiên ciru sinh. 

Diu 3. Thri gian Va hInh thu'c dào to 

1. Thai gian dào tao  tiêu chu.n cUa trInh d tin sl là 03 nàm (36 tháng) di 
vth nghiên ciru sinh có trInh d thac sl hoc t& nghip trInh d tucing duing bc 7 

theo Khung trinh d quc gia Vit Nam, 04 näm (48 thang) di véd nghiên ciru 

sinh có trInh d dai  hçc; mi nghiên ciru sinh có mt k hoach  bce tap, nghiên cüu 
toàn khóa nm trong khung thi gian dào tao  tiêu chun duqc phê duyt kern theo 
quyt djnh cOng nh.n nghiên ci'ru sinh (theo mu tai  Phii hic 03). 

2. Nghiên ciru sinh duc phép hoàn thành chirang trInh dào tao  sOm hn so 
vâi ké hoach hc tip,  nghiên ciru toàn khóa không qua 01 11am (12 tháng), hoc 
chm hcrn so vâi kê hoach  hc  tip,  nghiên ciru toàn khóa nhixng tong thji gian dào 
tao không vuçlt qua 06 näm (72 tháng) tInh tü ngày quyêt djnh cOng nhn nghiên 
cü'u sinh có hiêu luc den thai diem hoàn thành các thu tue trInh luân an cho 
TruOng, truOc khi th?c hin quy trInh phàn bin dc ltp và thành 1p Hi dOng 
dánh giá 1un an cüa Trithng. 

3. Dào tao  trInh d tin si dixc thçrc hin theo hInh thirc chInh quy; nghiên 
cüu sinh phái dành dü thai hc tap,  nghiên cñ'u tai  Trung theo ké hoach dã duc 
phê duyt; trong dO khi dang k dü 30 tin chi trong mt näm hc duge xác djnh là 
tp trung toàn th?ñ gian. 

Diu 4. Tiêu chuân cüa giãng viên giãng dy trInh d tiên si 

1. Giáng viên giàng day trInh d tin si phài dáp nhüng yêu c.0 sau: 

a) Là cong dan Viet  Nam hoc cOng dan nuc ngoài dáp üng quy djnh tai 
khoàn 1 Diu 54 Lut Giáo di7ic dai hc (dugc sua di, b sung nãm 2018) và 
nhung quy djnh pháp 1ut khác cO lien quan; 
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b) Co chirc danh giáo six, phó giáo six hoc có btng tin si khoa h9c, tiên si 
trong 1mb virc chuyên mon phü hçp vi các h9c phn, mon hçc (sau day gçi chung 
là h9c phn) dam nhim trong chuong trInh dào tto; 

c) Co näng hrc ngoi ngt, üng ding cong ngh thông tin phçic vi cong tác 
giãng day, nghiên cü'u và trin khai nhng hoat  dng trao di, hçp tác qu& t v 
linh virc chuyên mon dam nhim trong chuong trInh dào tao  tin si. 

2. Ngui chua có chirc danh giáo six, phó giáo su phài dáp irng them nhU'ng 
yêu câu sau: 

a) Co thii gian giàng dy trInh d dai  hçc hoc thac si ti'r 01 näm (12 tháng) 
tri len k tr khi có bang tin Si; 

b) Trong thii gian 05 nãm (60 tháng) tInh dn thai dim duçic phân cong 
giãng dy có Cong b lien quan dn chuyên mOn giàng day vâi vai trO là tác già 
dimg ten du ho.c tác giâ lien h cüa 02 bài báo, báo cáo khoa hçc trong các an 
phm duçic tInh tâi 0,75 dim trâ len theo dim ti da do Hi dng Giáo six nba 
nuâc quy djnh; hotc là tác giã ho.c dng tác giã cüa 01 sách chuyên khão do các 
nhà xut bàn trong nu,âc và quc t phát hành hoc cUa 01 chumg sách tham khão 
do các nhà xut bàn quc t phát hành (sau day gçi chung là tác già chInh). 

Diêu 5. Tiêu chuân cüa ngtrô'i hirong dn nghiên ciru sinh 

1. Nguxi huOng dn chinh, nguii hung dn ph và nguñ huóng dn dc 1p 
nghiên ciu sinh phái dáp ü'ng các tiêu chun cüa giâng viên giâng day  trInh d tiên 
si theo quy djnh tai  Diu 4 cüa Quy ch nay. 

2. Trong thii gian 05 nãm (60 tháng) tInh dn thai dim có quy& djnh cong 
nhn hrnng dn nghiên ciru sinh, nguôi huóng dn chInh, nguii hrncng dn dc 
lap, nguôi dng hung dn khi không phân bit giüa huó'ng dn chInh và huàng 
dn ph%1 phâi có them kt qua nghien ciru trong linh virc chuyên mon lien quan tâi 
d tài 1utn an huâng dn, c1i th nhu sau: 

a) Là tác giâ chInh cüa báo cáo hi nghj khoa h9c, bài báo khoa h9c dugc 
cOng b trong các n phm thuc danh m11c Web of Science hotc Scopus (sau day 
gi chung là danh mc WoS/Scopus) hoc chuang sách tham khão do các nhà xut 
bàn quc t có uy tin phát hành, hotc bài báo däng trên các tap chI khoa hçc trong 
nrnc duçic Hi dng Giáo six nhà nithc quy djnh khung dim dánh giá tói 0,75 
dim trâ len, hoc sách chuyen kháo do các nhà xut bàn có uy tin trong nuâc và 
quc t phát hành; các cOng b phái dat  thng dim tir 4,0 dim tr& len tinh theo 
diem tOi da do Hi dng Giáo six nhà nuc quy djnh cho mi loai  cong trInh 
(khOng chia dim khi CO dng tác giã); hoac 

b) Là tác già hoc dng tác giã cUa It nht 01 kt qua nghien ciu, ing ding 
khoa bce, cOng ngh dã dàng k vá duc cp bang dc quyn sang ch quc gia 
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hotc quc t. 

3. Mi nghiên cai sinh cO 01 hoc 02 ngrnii hithng dan, trong do Co 01 ngiiôi 
là can b co hu cüa Tri.thng hoc cO hqp dng giâng day, nghiên ciru khoa h9c 
vài Trueing theo quy djnh cüa pháp 1ut; lam vic theo ch d trn thai gian tii 

Trithng vâi thyi han  cüa hçxp dng phü hçip vi k hoach h9c tip,  nghiên cüu toàn 

khóa cüa nghiên cru sinh. 
A A p. .i 9 . A . . A - 

Then 6. Quyen va trach nhiçm cua giang vien giang dy trinh d9 tien si va 
• A • ngtro'l htro'ng dan nghien ctru sinh 

1. Giãng viên giãng dy trInh d tin si thirc hin nhim viii và quyn theo quy 

dinh tai các Diu 55, Diu 58 Lu.t Giáo ditc dai  hçc (ducic sira di, b sung näm 

2018), theo quy ch cüa Trumg và theo quy djnh pháp 1ut lien quan. 

2. Tai  cüng mt thai dim, nguäi có chüc danh giáo su dircic hring dn dc 
1p ti da 07 nghiên ciru sinh; nguii có chirc danh phó giáo su, hoc cO bang tin si 
khoa hQc dixçc huóng dn dc 1p ti da 05 nghiên ciru sinh; ngiRi có bang tin si 
di.rnc hurng dn dc l.p ti da 03 nghiên ciru sinh. TruOng hçTp dông huàng dan 01 
nghiên ciru sinh dugc tInh quy di tuo'ng ducrng hithng dn dc 1p 0,5 nghiên ci'ru 

sinh. 

3. NgiRii hi.rOng dn nghiên c1ru sinh CO trách thim: 

a) Thông qua k hoach  h9c tap, nghiên ciru toàn khóa và hang näm cüa 
nghiên ciru sinh; hung dan, h6 trq, dánh giá, theo dôi và don d& nghiên c1ru sinh 
thirc hin nhim vi h9c tp và nghiên cCru theo k hoach  dà thông qua; 

b) D xut hotc có kin v nhthig thay di trong qua trInh h9c t.p, nghiên 
ciru cüa nghiên cü'u sinh; 

c) D xut d nghién ciru sinh ducic dánh giá 1un an tai  don vj chuyên mon 
(KhoaNin cO dào tao  trinh d tin si) và dugc bão v 1un an tai  Hi dng dánh 
giá 1un an cüa Trutmg; 

d) Thirc hin các quyn và nhim vii khác theo quy ch cüa Tru&ng. 

Chirongli 
TUVEN SINH 

Then 7. Di ttrçng và aiu kin thy tuyn 

1. Yêu cu chung di v9i ngthi dr tuyn: 

a) Dã t& nghip thac si hoac t& nghip dai  h9c hang giOi trâ len ngành phU 
hqp, hoc tot nghip trInh d tuong throng btc 7 theo Khung trInh d quOc gia Vit 
Nam 0 mt sO ngành dào tao  chuyên sâu dc thu phü hçp v0i ngành dào tao  tiên Si'; 
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b) Dáp üng yeu c.0 du vào theo chun chumg trInh dào tao  do B Giáo dçic 
và Dào tao  ban hành và cüa chuong trInh dào tao  tiên sT däng k dr tuyôn; 

c) Co kinh nghim nghiên cthi th hin qua 1un van thac si cüa chung trInh 
dào tao  dnh hung nghiên ciu; hoc bài báo, báo cáo khoa h9c dã cong bô; ho.c 
có thai gian Cong tác tü 02 näm (24 tháng) tr& len là giàng viên, nghiên ciru viên 
cüa các co sO' dào tao,  to chüc khoa h9c và cong ngh; 

d) Co dr tháo d cucing nghiên ciru và dr kin k hoach h9c tap, nghiên cüu 
toàn khóa. 

2. Nguôi dir tuyn là cong dan Vit Nam phài dat  yêu câu ye nang lirc ngoi 
ngü duc minh chirng bang mt trong nhüng van bang, chng chi sau: 

a) Bang tt nghip trInh d dai  hçc trO' len do mt cci sO' dào tao  nuâc ngoài, 
phân hiu cüa cci sO' dào tao  nuO'c ngoài O' Vit Nam hoc cci sO' dào tao  cüa Vit 
Nam cap cho nguO'i h9c toàn thO'i gian bang tiêng nixO'c ngoài; 

b) Bang t& nghip trInh d dai  h9c ngành ngôn ngCr ting nuO'c ngoài do các 
cci sO' dào tao  cüa Vit Nam cap; 

c) Co mt trong các chimg chi ngoi ngü quy djnh tai  Phii 1c 04 cüa Quy ch 
nay cOn hiu hrc tInh den ngày däng k' dir tuyên hoc các chüng chi ngoai ngü 
khác tuo'ng duong trInh d bc 4 (theo khung näng ngoi ngü 6 bc dung cho Vit 
Nam) do B Giáo diic Giáo diic Dào tao  cong bô. 

3. NguO'i dir tuyn là Cong dan nuO'c ngoài nu dang k theo hçc chi.rcing trInh 
dào tao  trInh d tiên si bang tiêng Vit phài Co ching chi tiêng Vit tOi thiêu tü bc 
4 trO' len theo Khung näng lc tiêng Vit dung cho nguO'i nithc ngoài và phài dáp 
irng yêu câu ye ngoai ngi thu hai do Tru?mg quyêt djnh, trilt truO'ng hçrp là nguO'i 
bàn ngtr cüa ngôn ngU dixçic sO' diing trong chucing trInh dào tao  trInh d tiên si. 

Diu 8. Tuyên sinh và cong nhn nghiên cIru sinh 

1. Vic tuyn sinh duqc th chüc nhiu ln trong näm phO' hqp theo d an tuyn 
sinh dugc Hi dông truO'ng thông qua và cOng khai hang nam. 

2. Phucing thüc tuyn sinh là xét tuyn, bao gm dánh giá h so và d cuong 
nghiên cO'u. TruO'ng dugc to chüc tuyên sinh theo hInh thO'c trirc tuyên khi dáp O'ng 
nhtng diêu kin dam báo chat hrçing nhu dOi vO'i tuyên sinh trçrc tiêp. 

3. Thông báo tuyn sinh duc cong b cong khai theo quy djnh tai  Diu 10 
cüa Quy chê nay. 

4. Trong qua trInh t chüc tuyn sinh, TruO'ng thirc hin vic kim tra, thanh 
tra và giám sat ni b theo quy djnh hin hành. 

5. Quyt djnh cOng nhn nghiên ciru sinh phài có dy dü thông tin bao gm: 
ten nghiên cO'u sinh, ngành dào tao,  ten dê tài lun an dir kien, ngi.rO'i hiiàng dn 
hoac dông huàng dan, don vi chuyên mon quãn lr nghiên cru sinh, thO'i gian dào 
tao kern theo ké hoach h9c tap, nghiên cO'u toàn khóa cüa nghiên cO'u sinh. 

6. Hiu trithng quy djnh chi tiêt tai  Phi hic 05 cüa Quy ch nay vic t chüc 
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tuyn sinh, tiêu chun, s luçing, nhim vi1 và quyn cUa các Ca nhân và tp th 
tham gia to chirc tuyên sinh; phê duyt danh sách ngi.thi trüng tuyên và ra quyêt 
djnh cong nhn nghiên ciru sinh. 

Diu 9. Hi) so' dir tuyên 

1. Ho so dir tuyên bao gOm: 

a) Don xin di,r tuyn. 

b) L ljch khoa h9c. 

c) Bàn sao van bang, chrng chi có chirng thirc hoc bàn sao kern theo bàn 
chInh d di chiu (trong tri1ng hçp np hi) so trirc tip). 

d) Minh chi'rng kinh nghim nghiên cüu khoa hçc quy djnh t.i dim c khoãn 1 
Diu 7 cüa Quy ch nay và thâm niên Cong tác (nu co). 

d) D cuong nghiên ci'ru (theo quy djnh tai  Phii lic 02). 

e) Thu giOi thiu dánh giá phm chit ngh nghip, näng hrc chuyên mon và 
khà nàng thirc hin nghiên ciru cüa ngui dir tuyn cüa It nh.t 01 nhà khoa h9c có 
chüc danh giáo su, phó giáo su ho.c có hpc vj tin si' khoa hoc, tin si dâ tham gia 
hot dng chuyên mon vth ngi.thi dir tuyn vã am hiu linh virc ma nguôi dir tuyn 
dr djnh nghiên ciru. 

g) Cong van ci:r di dir tuyn cüa co quan quàn 1 trrc tip theo quy djIIh hin 
hành v vic dào tto và bi)i duOng cong chrc, viên chüc (ni)u nguYi dx tuyn là 
cong chrc, viên chüc). 

h) Các tài 1iu lien quan khác theo yêu cu cua Trithng. 

2. Si) luçinghi) so: 01b. 

Diu 10. Thông báo tuyn sinh 

1. Thông báo tuyn sinh duqc cong bi) cong khai trên trang thông tin din tü cUa 
Truô'ng trisc khi to chüc tuyn sinh It nht 30 ngày lam vic, trong do nêu rO: 

a) Di)i tuçing dix tuyn và diu kin dr tuyn; 

b) Ngành tuyn sinh và danh mc ngành phü hçip duçyc xét tuyn di)i vói trng 
ngành dào to trInh d tin Si; 

c) Chi tiêu tuyn sinh theo trng ngành dào tao; 

d) Ho so dir tuyn theo quy djnh ti Diu 9 cua Quy ch nay và thi gian nhn 
ho so, l phi dir tuyn; 

d) K hoach và phuong thirc tuyn sinh, thñ gian cOng bi) kt qua trüng tuyn và 
thii gian nhp h9c; 

e) H9c phi, các chInh sách min giàm h9c phi và h trçi kinh phi cho nghiên cüu 
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sinh trong qua trInh h9c t.p (nu có); 

g) Các yêu cu và thông tin can thi& khác. 

2. NOi  dung thông báo tuyn sinh do Hiu tnr&ng quyt djnh, dam bão tuân thu 
các quy djnh hin hành cüa Tn.thng. 

Chirong III 
TO CHIC vA QUAN LY DAO TAO 

Diu 11. To chu'c hoit dng dão to 

1. Dào tto trInh d tin si duçic trin khai theo hinh thüc chInh quy quy djnh t.i 

khoân 3 Diu 3 cüa Quy ch nay trii sâ chInh cüa Trithng, tth mt s hoat  dng 

khão sat, nghiên ci:ru, thj nghim hotc dâo tao  trirc tuyn có th duçic thrc hin & 

ngoài Tm&ng. 

2. Tnr&ng duqc thôa thun vth cci s& dào tao  khác d t chüc giãng dy nhttng 

hçc phn h9c chung và cong nhn kt qua bce tp 1n nhau. 

3. Tru&ng dugc t chüc giâng day, dánh giá các hçc phn theo hInh thirc trrc 
tuyn hoc kt hqp giüa trrc tuyn và trirc tip khi dáp irng quy djnh hin hành v 
üng diing cong ngh thông tin trong quãn 1 và t chüc dào tao  qua mang; co giâi 
pháp bão dam chit luç'ng các lap hçc nay không thp han cht luçing 1&p bce trçrc 
tiep. 

4. Vic t chirc giãng day, dánh giá các hçc phn b sung, các hçc phn & trInh 
d tin sT dugc quy djnh chi tit tai  Phii 1c 06. 

Diu 12. Thay dôi trong qua trInh dào to 

1. Nghiên ciru sinh và ngu&i huóng dn duçc d xu4t  vâi Tru&ng v vic thay 
di d tài 1un an, b sung hotc thay di ngu&i huâng dan, thay di dan vj chuyên 
mOn phi trách và chuyn co s& dào tao.  Vic thay di phâi kern theo diu chinh k 
hoach hc tip, nghien cru toàn khóa va bâo darn th&i gian dào tao  tuân thu quy djnh 
tai Diu 3 cüa Quy ch nay. 

2. Vic b sung hoc thay di ngix&i hu&ng d1n diiçc thiic hin chm nht trix&c 
12 thang tInh dn ngày kt thüc khoá hc theo quyt djnh cong nhn ngbiên ciru sinh 
(bao gm cã thai gian gia han,  nu co), trir tru&ng hqp bt khâ khang. 

3. Vic chuyn cci s& dào tao  duc xem xét trong tnthng hqp th&i han  hçc tp 
cüa nghien ciru sinh cOn tOi thiu 12 tháng theo quyt djnh cong nhn nghiên ciru sinh 
vâ ca s& chuyn dn dang trin khai dào tao  ngành tuang 1rng a trInh d tin si. Sau 
khi có sr dng cüa Tnthng, thu tru&ng co s& dào tao  chuyn dn tip nhn và ra 
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quyt djnh cong nhn nghiên cüu sinh vth thai gian dào tao  là thai gian hçc tp con 
Iaj theo quyt djnh cong nhn nghiên ci'ru sinh cüa Truing (bao gm câ th&i gian gia 
han, nu co). Vic cong nhn kt qua h9c tp dà tIch 1u5' và các hçc phn ma nghiên 
ciru sinh cn b sung (nêu co) do thu trung Co sâ dào tao  chuyn dn quyt djnh. 

4. Nghiên cüu sinh bj buc thôi bce trong nhUng tnthng hçip sau: 

a) Không hoàn thành chiiang trInh dào tao  trong khoâng thi gian quy djnh tai 
khoàn 1, khoãn 2 Diu 3 cüa Quy ch nay; 

b) Vi pham nghiêm tr9ng quy djnh v thçrc hin trách nhim cüa nghiên ciru sinh 
hoc quy djnh cüa pháp 1ut dã dixqc hi dng chuyên mon ho.c cc quan có thm 
quyn k& 1un; 

c) Vi pham quy djnh cüa Trub'ng a mire d buc thôi hoc. 

5. Hoàn thành chucing trInh dào tao  dung  han,  gia  han  và riit ngn thai gian hçc 

ttp: 

a) Nghiên ci.ru sinh duqc xác djnh hoãn thành chrnmg trinh dào tao  ding  han  nu 

1un an dä &rc Hi dng dánh giá tai  don vj chuyên mon (cp co sâ) thông qua trong 

thyi gian quy djnh tai  khoân 1 Diu 3 cia Quy ch nay; 

b) Trong truang hçp nghiên ciru sinh không có khà näng hoàn thành chixong 
trInh dào tao  ding  han,  tnrOc khi ht han,  nghiên thu sinh phài lam thi tic xin gia han 

hpc tap. Thai gian gia han  thi da là 24 tháng. 

H& thai gian gia han,  nu lu.n an cia nghiên ciru sinh khOng dugc Hi dng 
dánh giá 1u.n an tai  don vj chuyên mon (cp co sa) thông qua thi Hiu tri.rang quyt 
djnh cho nghiên ciru sinh thôi hoc. Kt qua hçc tp cia chuong trmnh dào tao  trInh d 
tin si duçic bão liru theo quy djnh tai  Diu 13 cia Quy ch nay. 

c) Hiu trt.rang xem xét, quyt djnh cho phép nghiên ciru sinh dugc nt ngn thai 
gian hc tp nu nghiên ciru sinh hoãn thành dy di chuong trInh dào tao  theo quy 
djnh cia Quy ch nay. 

6. Chi tit v thi tiic, trInh t1r giâi quyt và quyt djnh v các thay di trong qua 
trInh dào tao  nghiên thu sinh duqc quy djnh tai  Phi Fçic 07. 

Diu 13. Cong nhn và chuyên di kt qua h9c tp, nghiên cü'u 

1. K& qua hc tip, nghiên thu cia nghiên ciru sinh dã tIch liy trong chuong 
trInh dào tao  tin si ducic bâo lint, xem xét cong nhn, chuyn di trong nhftng 
tnthng hgp sau: 

a) Nghiên thu sinh bj thai hçc và có nguyen vQng di.rqc tip tc theo hc 
chuong trInh dào tao  thac si ngành ttrong ing nu dáp irng nhung quy djnh cia quy 
ch tuyn sinh và dào tao  trInh d thac si hin hành; 
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b) Nghiên cüu sinh chuyn ngành dào tao  hoc co s dào tao; 

c) Nghiên ci:ru sinh dã thôi h9c, däng k dir tuyn iai  và duçic cong nhn là 
nghiên cru sinh mói cUa Trix?mg. 

2. Vic cong nhn và chuyn di kt qua hçc tap, nghiên cüu dâ tIch iQy cüa 
nghiên cüu sinh phài phñ hçp vâi ni dung, yêu c.0 cüa chuong trInh dào tao, 
duqc thirc hin trên co sâ d xut cüa hi dng chuyên mon. Tnthng hqp chuyn 
co sâ dào tao  hoc là nghiên cru sinh mâi, vic cong nhn và chuyn di kt qua 
hQc tip, nghiên ciru ti da không qua 50% tng khi luqng cüa chuong trInh dào 

tao. 

3. Chi tit v thai han  bão liru, thành phn hi dng chuyên môn, quy trInh 
thirc hin vic cong nhn và chuyn di kt qua h9c tip, nghiên cüu cüa nghiên 

clru sinh duqc quy djnh tai  Phii hic 08. 

Diu 14. Quyn và trách nhim cüa nghiên cu'u sinh trong qua trInh dào 
tao 

Nghiên ciru sinh có quyn và trách nhim sau: 

1. Thrc hin quyên và trách nhim theo quy djnh tai  Diêu 60, Diêu 61 Lut 
Giáo dc dai hc (dugc sira di, b sung näm 2018). 

2. Xây dirng va d xuât ké hoach  h9c tip, nghiên cüu chi tiêt tüng nàm trên Co 

sâ k hoach  toàn khóa dã duçic phê duyt tai  quyt djnh cOng nhtn nghiên CÜiJ 

sinh, trong do có k hoach lam vic và báo cáo voi ngui hithng dan; thrc hin k 
hoach dã duçic ngui huàng dn vá don vj chuyên mOn thông qua; djnh kS'  06 
tháng báo cáo tin d và kt qua h9c tip, nghiên ciru cho don vj chuyên môn; d 
xut vth nguii hurng dn và don vj chuyên mon v nhtrng thay di trong qua trInh 
h9c tip, nghiên cru. 

3. Tham gia sinh hoat khoa hçc tai  don vj chuyên mon nhu mt giãng viên trg 
giáng, nghiên ciru viên co hthi; tham gia thirc hin các nhim vii, d tài nghiên c1ru 
theo phân cOng cüa nguYi hrnng dn. 

4. Tuân thU quy djnh cUa Truông v hem chInh h9c thut, bào dam kt qua 
cOng b xut phát tr nghiên cim cUa cá nhân vOi sr h trg cUa ngui huàng dan; 
ghi nhn và trIch dn dy dU sr tham gia cUa cá nhân, tp the ho.c t chUc khác 
(nu co). 

5. Dóng h9c phi dy dU theo quy dnh, k ca phn hc phi tang them và chi 
phi phát sinh (neu co) do phái h9c b sung, hçc 'ai,  thi  'ai,  thI nghim vã1ho.c thirc 
hành 1i; bão v lai tiêu 1un tOng quan hoc chuyên d tin Si'; bâo vö 'a 1un an 
tiên si do chua dat  yêu câu theo quyt nghj cUa Hi dng, hoc khOng duc Hi 
dng dánh giá 1un an thông qua; vuç't qua thai gian nghiên ciru theo quy djnh. 
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6. Nghiên cüu sinh np cho Vin Dào to sau dai  hçc bàn mm toàn van 1un 

an tin si theo quy dnh. 

7. Nghiên ciru sinh không duqc tim hiu hoc tip xüc vth phãn bin dc lap, 
không duçic lien h hoc g.p gc vâi các thành viên Hi dng c.p TriRng truâc khi 
bào v 1un an; không dugc tham gia vào qua trinh chun bj t chirc bão v 1un 
an. 

8. Dirge tip cn các ngun tài 1iu, si:r ding thr vin, các trang thit bj thI 
nghim phiic vi cho hçc tap,  nghiên ci'ru khoa h9c và thrc hin 1un an. 

9. Thirc hin các nhim vt và quyn khác theo quy djnh cüa Trithng. 

Diu 15. Quyn và trách nhim cüa don v chuyên mon 

Do'n vi chuyên mon có quyn và trách nhim sau: 

1. Dé xut nguri huOng dn nghiên cü'u sinh có chuyên mon phü hqp vói d 

tài luân an. 

2. Thông qua k hoach  h9c ttp và nghiên ciru chi tit hang nàm cüa nghiên 
ciru sinh; tto diu kin, h trçY, don dc, giám sat và kim tra vic thc hin kê 

hoach h9c  tip,  nghiên ciru cüa nghiên c1ru sinh. 

3. T chüc sinh hoat  khoa h9c djnh kr cho nghiên ci'ru sinh; trin khai dánh 
giá lun an cüa nghiên ciru sinh tai  don vj chuyên môn; thông qua d nghj cho 
nghiên ciru sinh duçic bào v 1u.n an tai  Hi dng dánh giá lu.n an cüa Trung. 

4. Th%rc hin quyn và trách nhim khác theo quy djnh chi tit tai  Phii liic 09. 

Diêu 16. Quyn và trách nhim cüa Vin Dào to sau tti h9c 

1. Xây dirng, trInh Hiu tru&ng ban hành và cOng b cOng khai quy djnh chi 
tit cüa Truô'ng v tuyn sinh và dào tao  trInh d tin si theo các quy djnh cüa Quy 
ch nay và các quy djnh lien quan. 

2. Cong b cOng khai thông tin lien quan dn tuyn sinh, dào tao  trinh d tiên 
si trên trang thông tin din ti~ cüa Tnr&ng. 

3. T chüc thirc hin tuyn sinh, dào tao  trInh d tin si, dánh giá 1un an cüa 
nghiên ciLru sinh và quàn 1 qua trInh dào tao,  cp bang tin si theo k hoach và cac 
quy djnh hin hành. 

4. Dam bão dü các diu kin v nhân lrc và CO s 4t cht c.n thit cho giâng 
viên, nguYi hi.thng dan, nghien ciru sinh và hi dng dánh giá 1u.n an. 

5. Phi hcp t chirc kim tra, thanh tra vic thijc hin quy djnh v tuyn sinh, 
dào tao trinh d tin si. 

6. Thirc hin dy dü ch d bao cao và hru trtr theo quy djnh. 
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7. Thrc hin quyn và trách nhim khác theo quy dnh chi tit ti Pht hc 09. 

ChtronglV 
DANH GIA LUN AN vA CAP BANG TIEN ST 

Diu 17. Dánh giá 1un an ti don vj chuyên mon 

1. Vic dánh giá 1un an tai  dan vj chuyên mon dixçc t chirc khi nghiên ciru 
sinh dáp 1mg dü nhüng yêu cu sau và yêu cu b sung cüa Tri.thng dôi vi timg 
chuang trInh dào to (nu co): 

a) Dà hoàn thành các hçc phn trong chiiang trInh dào to tin Si; 

b) Co bàn thão 1un an tin si thrçic ngiR'i huàng dn ho.c dng hithng dn 
dMg d xu.t duçic dánh giá a dan vj chuyên môn; 

c) Là tác giâ chInh cüa báo cáo hi nghj khoa hçc, bài báo khoa hc duqc 
cong b trong các n ph.m thuc danh mic WoS/Scopus, hoc chuang sách tham 
kháo do các nhà xut bàn quc t có uy tin phát hành, hoc bài báo dang trên các 
tp chI khoa hçc trong nuóc duçic Hi dng Giáo su nhà mthc quy djnh khung 
dim dánh giá tOi 0,75 dim tth len theo ngành dào tao, hotc sách chuyên khão do 
các nhà xut bàn có uy tin trong nuôc và quc t phát hành; các cong b phái dt 
tng dim tü 2,0 dim tra len tinh theo dim ti da do Hi dng Giáo su nhà nuac 
quy djnh cho mi loai cOng trInh (khong chia dim khi có dng tác giâ), có lien 
quan và dóng gop quan tr9ng cho kt qua nghiên cüu dugc trInh bay trong 1u.n an; 

d) Yêu cu ti dim c khoàn nay có th duqc thay th bang minh chi'rng là tác 
giâ hotc dng tác giã cUa: 01 kt qua nghiên c1ru, i'mg dung khoa hçc, cong ngh 
dã dang k và duc cp bang dc quyn sang ch quc gia, qu& t; có lien quan 
và dóng gop quan tr9ng cho kt qua nghiên ciru duqc trInh bay trong lun an. 

2. Vic dánh giá 1un an a dan vj chuyên mon là hInh thirc sinh hoat  khoa h9c 
diiçic t chirc 01 1n hotc nhiu lan, cho dn khi 1un an duqc d ngh dua ra dánh 
giá a Hi dng dánh giá lutn an cp trrn1ng; các thành viên cüa dan vj chuyên 
môn, nghiên cru sinh, hçc viên, sinh viên và nhQng nguai quan tam có quyn tham 
gia (trr truang hçp lun an bào v theo ch d mitt). 

3. Hi dng dánh giá 1un an a don vj chuyên mon gm 7 thành viên có chirc 
danh giáo su, phó giáo su hoc có btng tin si khoa h9c, tin si, có chuyên mOn 
phü hqp vai dê tài nghien ciru hoc linh virc nghiên ci'ru cüa nghiên ciru sinh, trong 
do cO It nhât 2 nhà khoa h9c a ngoài Tnthng. Thành phn Hi dng gm: chü tjch, 
thu k, hai phân bin và các u' viên. SO hrng nhà khoa hçc tham gia dánh giá 1n 
sau (nêu co) phâi dam bâo trüng ti thiu hai phn ba (2/3) vai tng s nhà khoa 
h9c ducic mai nhn xét 1un an dã tham gia a 1n dánh giá truac d nhn xét qua 
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trInh hoàn thin lun an cüa nghiên cru sinh; trong do, phài có mitt nhi~ng ngui có 
kin chua dng ' dua luQn an ra dánh giá ô Hi dông dánh giá cap triRmg. Các 

thành viên cüa Hi dng phâi là nguôi không có quan h cha, mc, vg, chông, con, 
anh chj em rut vói nghiên ciru sinh, không là can b cap dithi tr1rc tiêp cüa nghiên 
ci:ru sinh. Các thành viên hi dng phài dcc và vit nhn xét ye 1un an. 

4. Lu.n an chi dixçic d nghj dua ra dánh giá Hi dng dánh giá cp tnthng 
khi cO ti thiu ba phn tu (3/4) s nhà khoa hc duqc mi nh.n xét 1un an & lan 
dánh giá cui cüng tan thành (ghi trong phiu nhn xét 1un an). 

5. TrInh t1r ti ch&c dánh giá lun an a dan vj chuyên mon dirge quy djnh tti 
Phuluc 10. 

9 •A A A A Dieu 18. Phan biçn d9c lLp Iun an 

1. Phân bin dc 1p là quy trInh bt buc truâc khi lun an cüa nghiên ciru 
sinh di.rgc dua ra báo v tti Hi dng dánh giá lun an cp Tru&ng. Chm nht 
không qua 06 tháng tInh tü th&i dim nghiên ciru sinh hoàn thành thu tijc trInh lun 
an sau khi dã duçic dan vj chuyên mon thông qua, Trithng phài hoàn thành quy 
trInh phân bin dc 1p  cho nghiên cüu sinh; riêng tru&ng hçip phãi thirc hin 1y 
kin phãn bin dc lQp ln thir hai theo quy djnh tti khoân 3 Diu nay thI th?yi gian 
dugc kéo dài them ti da 03 tháng. 

2. Lun an cüa nghiên ciru sinh duqe gui 1y kin phân bin cüa 02 nhà 
khoa hc hoc chuyên gia không phái là can b cña Tri.r&ng, CO chuyên mOn phü 
hgp v&i d tài lun an, dáp i:rng tiêu chun nhu di v&i ngu&i hu&ng dn dc 1p 
quy djnh tai  Diu 5 cUa Quy ch nay. Ngir&i phãn bin dc 1p không có lgi Ich 
lien quan trirc tip tâi nghiên ciru sinh và ngi.r&i hi.râng dan; không cO quan h cha, 
me, vo hoäc chng, con, anh, chj, em rut vâi nghiên cuu sinh; không có lien h 
hqp tác, h trq trirc tip nghiên ciru sinh v chuyên mon lien quan dn ni dung 
1un an và ngu&i hu&ng dn trong qua trInh thirc hin 1un an. 

3. Vic phàn bin dc 1p phài dam bão khách quan và minh bach. ' kin kt 
lun cüa ngu&i phàn bin dc 1p dé,i v&i 1un an phâi ghi rô dng hay khOng 
dng v chuyên mOn. Lun an di.rgc xác djnh là dat  quy trInh phàn bin dc 1p 
khi dirge 02 ngu&i phân bin dc 1p dng . Nu có 01 ngithi phàn bin không 
dng , Trithng gui lun an d ly kin cüa them oi ngu&i phân bin dc 1p 
k.hác lam can cü quyt djnh. Trong tru&ng hgp 02 ngu&i phãn bin dc 1p không 
dông ye chit lugng chuyen mon cüa 1un an, Truang yêu cu nghiên ciu sinh và 
nguôi hu&ng dn chinh sua, b sung 1un an và trin khai quy trInh gui 1y kin 
phãn bin dc 1p ln thu hai. KhOng thirc hin 1y kin phãn bin dc 1p ln thu 
ba. 

4. Thông tin v ngu&i phãn bin dc 1p duçic gii kin dM v&i nghien e1ru sinh 
và nguai hu&ng dn. Ngu&i phán bin dc 1p  không tip xüc hoc yêu cu nghiên 
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ciru sinh cung cp thông tin, giài trInh kin phãn bin. Mci lien h vói ngui 
phàn bin trong qua trInh phân bin dc 1p thuc trách nhim cüa Trir&ng. Nhing 

kin giãi trInh cUa nghiên cru sinh duqc gi1i cho Tru?ing và trInh bay ti buôi 

báo v luân an. 

5. Chi tit v trInh t%r, quy trInh lira chn, g1ri 1y kiên và xü 1 kiên phàn 

bin dc l.p; yêu cu v trách nhim bâo mt dôi vOi can b, cong chüc, ngui 
phãn bin và di vi thông tin, tài lieu lien quan den phàn bin dc l.p theo quy 

dinh tai  Ph luc 11. 

Diu 19. Dánh giá 1un an cp Trung 

1. Yêu cu di vi lun an tin si d duçic bâo v tti Hi dng dánh giá lun 
an cüa Truông: 

a) Là báo cáo khoa hc tng hqp k& qua hc tp và nghiên ciru cüa nghiên 
ctru sinh, th hin nghiên cthi sinh có khà näng dc 1p nghiên ciu, sang t?o  tn 
thüc mi có giá trj lam gia tang tn thrc khoa hçc cüa 1mb virc nghiên ciru hotc dê 
xut nhung tuâng, giài pháp mi giái quyt nhttng vn d dang d.t ra a 1mb v1rc 
nghiên ci1ru trong nhung hoàn cânh thirc tin cii the; 

b) Dat  quy trInh phàn bin dc lap; 

c) Tuân thu quy djnh cüa Truang v kt cu ni dung và hInh thüc trInh bay 
(tai Ph 1ic 12), kim soát dto van và nhung tiêu chun v hem chInh hc thut; 
minh bach  ngun tham kháo kt qua nghiên ctru chung cüa nghiên ciru sinh và cüa 
nhüng tác già khác (nu co) và thirc hin dung các quy djnh khác cüa pháp 1ut sâ 
hüu trI tue. 

2. Hi dng dánh giá 1un an cp Truang dam bào nhttng yêu câu sau: 

a) S luqng thành viên Hi dng là 07 nguai, trong d, s thành viên chua có 
chtrc danh giáo su, phó giáo su không qua 02 nguai; s thành viên ngoài Tri.thng 
tM thiu là 03 nguai; 

b) Thành phn Hi dng gm chü tjch, thu k, cac üy viên phãn bin và u' 
viên khác, trong do có 01 phàn bin là nguYi cOa Truang và 02 phàn bin là nguai 
ngoài Truàng; phán bin không dugc là dng tác giâ vâi nghiên ciru sinh trong 
nhung cong b khoa hc có lien quan dn lun an; chü tjch Hi dng phãi là giáo 
su hoc phó giáo su ngành phü hçp vâi chuyên mOn cUa d tài lun an, là giàng 
viên hotc nghiên ciru viên cci hüu cüa Trumg; 01 nguai huOng dn nghién ci'ru 
sinh có the tham gia Hi dOng vOi tu cach là Uy viên; 

c) Tiêu chuân ye nàng lrc nghiên cru ciia thânh viên Hi dOng nhii tiêu chuân 
ye näng 1irc nghiên ciru cüa nguai hu&ig dn chInh quy djnh tai  Diu 5 cüa Quy 
ché nay trü thu k Hi dng phâi dáp 1rng quy djnh nhu di vói giâng vien giàng 
dy trInh d tiên sT quy djnh tai  Diu 4 cüa Quy ch nay; 



15 

d) Cha, mc, vg hoc chng, con, anh, chj, em rut cüa nghiên ciru sinh không 

tham gia Hi dng.. 

3. Trong thôi gian ti da 03 tháng k tir khi 1un an cüa nghiên ciru sinh dat 
quy trInh phân bin dc lip, Tru?ng phài t chirc hçp Hi dông dánh giá 1un an. 
Vic t chüc bui dánh giá 1un an cho nghiên ciru sinh do TriRng quyêt djnh bào 

dam nhng yêu cu sau: 

a) Th?yi gian, dja dim t chüc buM dánh giá 1un an, torn tat 1un an duçic 
cong b cong khai trén trang thông tin din tir cüa Trumg (trü tru?Yng hqp dánh giá 

luân an theo ché do mat); 

b) Không t chüc h9p Hi dng dánh giá 1un an cp tru&ng trong tnthng hçip 
chü tjch hoc thu k2 hoc có tü 02 thành viên Hi dng trâ len yang mt hoc 
không dáp ing quy djnh tai  dirn a khoân 2 Diu nay. 

c) Tru?mg hcip t chüc dánh giá lun an trirc tuyn phâi bào dam có It nht 03 

thành viên Hi dng có mitt  trirc tip cüng nghiên ciru sinh; trong trung hcp thiên 

tai, djch bnh btt khã kháng thirc hin theo huâng dn ciii th cña B trix&ng B 

Giáo dc và Dào tao; 

d) Mci thu tic chun bj t chic buM dánh giá 1un an do Vin Dào tao  sau  dai 
hçc thirc hin; nghiên ciru sinh và nguôi huóng dn không tip xüc hoitc  lien h 
vâi các thành viên Hi dng truâc buôi dánh giá lun an. 

4. Hi dng phái bO phiu và quyM nghj thông qua hoitc  không thông qua 
1un an; yêu dtu nhüng ni dung phài chinh süa, b sung nu cn thi& trong 
tru?mg hgp thông qua; kin nghj hoitc  không kin nghj t chirc dánh giá lai  trong 
trumg hçip không thông qua. Lun an duçic thông qua nu không có hoitc  chi có 01 
thành viên Hi dng có mitt tai buM dánh giá khOng dng v chuyên mOn. Din 
bin cüa buM dánh giá 1utn an dixqc ghi biên bàn; trong trithng hçp t chirc trrc 
tuyn phâi duçic ghi am, ghi hInh dy dU và liiu trü tai  Tru&ng. 

5. Chi tit vic dánh giá 1un an duqc quy djnh tai  Phi 1%lc 13. 

Diêu 20. Dánh giá 1un an theo ch d mt 

1. Trong trumg hçp d tâi 1un an lien quan dn bj mitt quôc gia thuc danh 
mic bI mitt  nhà nuxc do cci quan có thtm quyn quy dnh thI Tmng phài xác djnh 
tInh chit mitt cüa d tài ngay sau khi có quyM djnh cOng nhitn nghiên c1ru sinh, báo 
cáo B Giáo diic và Dào tao  kern theo minh ching và phãi duc B Giáo diic và 
Dào tao  dng bang van bàn. 

2. Nghiên ciru sinh thirc hin nhüng d tài luitn  an &rçYc xác dnh là mitt  phài 
dáp üng nhng yeu cu chung dM vâi nghiên cru sinh, riêng các yêu câu quy dnh 
tai diem c và diem d khoàn 1 Diu 17 cüa Quy ch nay có th thay th bang nhüng 
báo cáo ni b cO giá trj v khoa hçc yà thirc tin cüa linh virc nghien ciru dugc 
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Tru&ng xác nhn. 

3. Vic t chirc dào tao, nghiên ciru, dánh giá 1un an, quãn 1 h s và tài 1iu 
lien quan tuân thU theo quy djnh bão mitt cUa pháp 1ut. 

Diêu 21. Dánh giá 1i 1un an cp Trirong 

1. Trong trung 1p 1un an cUa nghiên ciru sinh không duçc Hi dng dánh 
giá 1un an cUa Trung thông qua bui bão v 1n thU nht nhiing duçic Hi dông 
kin nghj cho phép bão v lai,  chm nht không qua 06 tháng tInh tr thai diem to 
chUc dánh giá 1utn an 1n thU nht, Triing quy& djnh thành l.p Hi dng dánh giá 
và th chUc cho nghiên cUu sinh duçic bào v lun an ln thU hai. 

2. Không t chUc dánh giá laj  lu.n an khi không Co kin nghj cUa Hi dng 
dánh giá lu.n an ln thU nht; không t chUc dánh giá 1un an ln thU ba. 

3. Quy trinh, thU tiic di vâi vic dánh giá lun an ln thU hai duqc quy djnh 
chi tit tai  Phij hic 13. Thành phn Hi dng dánh giá lu.n an cUa Trueing 1n thU 
hai phái có thi thiu 03 thành viên dã tham gia Hi dng 1n thU nht, trong do có 
dU nhüng thành viên có kin không tan thành 1un an. 

Diu 22. Cong nhn trinh d và cap bang tin si 

1. Nghiên cUu sinh duçvc xét cOng than trInh d và cp b.ng tiên si khi dáp 
üng nhttng yêu cu sau: 

a) Lun an cUa nghiên cUu sinh dà duçic Hi dng dánh giá lun an cUa 
Tru?ing dông thông qua; 

b) Nghiên cUu sinh dä np cho Truông (cà bàn in và bàn din tU) 1u.n an hoàn 
chinh cuM cUng có cht k cUa nghiên cUu sinh, xác nhn cUa ngithi hithng dan; 
xác nhtn ChU tjch Hi dng dánh giá 1un an sau khi dâ hoàn thành chinh sUa, b 
sung 1un an (nu co); 

c) Nghién c&u sinh dã np Thu vin Quc gia Vit Nam (cà bàn din tU và 
bàn in) torn tat 1un an và toàn van lun an hoàn chinh cui cUng có chü k cUa 
nghien cUu sinh, chü k cUa nguYi hithng dn và xác nhn cUa Trung. 

2. TruOng dang toàn van lun an hoàn chinh cui cUng cUa nghiên cUu sinh 
trên trang thông tin din tU cUa Truing (trà nhiThg 1u.n an duqc dánh giá theo ch 
d met) trong thi gian 03 tháng k tU khi nghiên cUu sinh dáp Ung dU yeu câu 
theo quy djnh ti khoàn 1 Diu nay. 

3. Sau thôi han  quy djnh tai  khoàn 2 Diu nay, Trung th chUc xét và ban 
hành quyêt djnh cong nhn trInh d tin si cho nghien cUu sinh. 

4. Trumg ltp ho so xét cOng nh.n trInh d tiên si và cap bang tiên si, bao 
gôm: 
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a) Biên bàn cüa bui dánh giá 1un an cp Tru&ng; 

b) Quyt nghj dng thông qua 1un an cüa Hi dng dánh giá 1un an cüa 
Tnthng; 

c) Biên bàn kim phiu, phiu dánh giá 1un an có chi k cüa tht ca thành 
viên Hi dng có mitt tti bui dánh giá 1un an; 

d) Bàn nhn xét, dánh giá cüa ngi.thi huóng dn nghiên cru sinh; bàn xác 
nhn dâ hoàn thành chinh sira, b sung 1un an cüa ngiRi hiióiig dn và Chü tjch 
Hi dng dánh giá 1un an (nu có); 

d) NhUng tài 1iu khác theo quy djnh cüa Trueing. 

5. Tnnmg thirc hin vic cp bang tin 51 cho nghiên ciru sinh trong thai hn 
30 ngày lam vic k tr ngày quy& djnh cong nhn trmnh d tin si có hiu lirc. 

Chirong V 
KIEM TRA HO S QUA TRINH DAO TAO vA THAM D!NH  CHAT LU'NG 

LUJN AN 

Diêu 23. Nguyen tc ch9n kim tra, thâm dnh và quy trInh thrc hin 

1. Vic kim tra h so qua trInh dào tao, thtm djnh cht luçrng 1un an do B 
Giáo diic và Dào to thirc hin trong nhUng trung hçip sau: 

a) Kim tra, thm djnh ngu nhiên theo yeu cu cüa cong tác quân l, kim 
tra, giám sat vic thirc hin Quy ch nay và nhthig quy djnh có lien quan; 

b) Kim tra, thm djnh di vOi nhftng tru&ng hcp ciii th khi có phàn ánh, 
khiu nai  hoc t cáo. 

2. Danh miic h so kim tra, thrn djnh: 

a) Kim tra qua trInh dào tao: H so dr tuyn và quy& djnh cong nhn nghiên 
cru sinh; h so bui dánh giá lun an tai  Trithng; h so xét cp bng tin Si; 

b) Th.m djnh chAt luçmg lun an: Lun an tin Si; torn tAt 1un an tin Si; bàn 
sao các cOng b k& qua nghiên cüu cüa nghiên ciru sinh. 

3. Quy trInh kim tra, thAm djnh: 

a) Bô Giáo diic và Dào tio thông báo btng van bàn danh sách nhQ'ng trithng 
hçp cAn kim tra qua trInh dào to hoc thAm djnh chAt hiçng 1un an trên co s0 
báo cáo dnh k' cüa Trtthng; 

b) Trt.r&ng gi1i 01 b h so d& vói kim tra qua trInh dào t?o  hoc 03 b h so 
di vi thAm djnh chAt luçing 1un an v B Giáo diic và Dào tao; 
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c) Bô Giáo dçic Va Dào tao  tin hành kim tra, thAm dnh và Co vAn ban thông 
báo kt qua vi Tnthng trong thai gian ti da 60 ngày lam vic k tiir khi nhn 
duçic dy dü h so theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu nay. 

Diu 24. Xir 1 kt qua kim tra, thâm djnh 

1. Kt qua kim tra, thm dnh dat  yêu cu trong nhng truOng hp sau: 

a) H so qua trInh dào tao  do Trithng cung cp dü minh chüng bAo dam vic 
tuyn sinh, t chirc và quAn 1 dào tao  và quy trInh t chirc dánh giá 1u.n an dáp 
üng yeu c.0 cüa Triing duçc áp dung cho nghiên ciru sinh theo quy djnh; 

b) Chit luçmg lun an dugc ti thiu 02 trong 03 nhà khoa h9c có chüc danh 
giáo sir hoc phó giáo six, có bang tin si khoa h9c hoc tin sT, vth chuyên mon 
phO hçp, am hiu d tâi và 1mb v1rc nghiên ciru cüa nghiên c1ru sinh thm djnh và 
có kin dng v chuyên mOn. 

2. Kt qua kim tra, thm djnh không dat  yêu câu trong nhng trithng hp 

sau: 

a) Ho so qua trInh dào tao  do Trung cung cp không dU minh chirng dáp ing 
nhng quy djnh v tuyn sinh, t chüc và quân 1 dào tao,  quy trInh tO chirc dánh 

giá lutn an theo Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh d tin si hin hành cüa B 

giáo diic và dào tao  và cüa Tru&ng di.rc áp dçing cho nghiên ciru sinh; 

b) Chat lucing 1un an không duçic 02 trong 03 nhà khoa hçc thm djnh dng 
v chuyên mon. 

3. Di vi nhtrng tri.thng hçp h so kim tra qua trInh dào tao  chira  dat  yêu 
cu, Trithng cO trách nhim giâi trInh nh0ng vn d lien quan, b sung minh chirng 
và d xut hung xir 1 vôi B Giáo diic và Dào tao  theo quy djnh hin hành. 

4. Di vâi nh&ng tri.thng hp cht lung 1un an không dat  yêu cu: 

a) B Giáo dc và Dào tao  quy& djnh thânh 1p Hi dng thm djnh 1un an 
xem xét, dánh giá và quyt nghj v chtt 1isng 1un an; u' quyn Trithng t 

chirc h9p Hi dng thm djnh lun an có sir giám sat cüa dai  din B Giáo diic và 

Dào tao; 

b) Hi dng th.m djnh có 07 thành viên, trong do CO thi thiu 03 thành viôn 
không ia phán bin dc 1p hoc thành viên Hi dng dánh giá 1u.n an; nhrng nba 
khoa hoc thm djnh không tan thanh 1un an theo quy djnh tai  dim b khoãn 2 Diêu 
nay ia thành viên dirong nhiên cüa Hi dng; 

c) Tiêu chun và nhim vi1 cüa thành viên Hi dng thtm djnh 1u.n an nhi.r 
tiêu chuân và nhim vii cüa thành viên Hi dng dánh gia lun an cüa Trithng quy 
djnh tai  khoAn 2 Diu 19 cüa Quy ch nay; 

d) Hi dng thm djnh 1un an chi hçp khi có rnt ti thiu 06 thành viên bao 
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gm chü tjch, thu k và các thành viên hi dng có kin không tan thành 1un an; 

d) Lun an không dat  yêu c.0 thm djnh khi có t1r 02 thành viên Hi dng 
thm djnh 1un an có mt tr& len không thông qua. Trong trixng hçip nay, Tris?mg 
t chüc và chü trI di thoti gifla Hi dng thm djnh lun an và Hi dng dánh giá 
1un an có sr tham dir cüa dai  din B Giáo diic và Dào tao.  S 1ung thành viên 
cüa hai Hi dng d? hpp ti thiu là 09 nguii, trong do chü tjch, phãn bin, thu k 
và các thành viên có kin không tan thành cüa cá hai Hi dng phãi có mit. Lu.n 
an không duçic thông qua nu có tü 03 thành viên có m.t tai  bui di thoai trâ len 
không tan thành. K& qua cuc hçp di thoai là kt qua thtm djnh cui cUng v 
chit luqng 1un an. 

5. Tru&ng hçp qua trInh dào tao  và chit luqng lun an sau khi thc hin quy 
djnh tai  khoãn 3 và khoàn 4 Diu nay vn không dat  yêu cu, Trixông xem xét, 
quyt djnh thirc hin theo các phuang an sau: 

a) Nêu nghiên cO'u sinh chua ducic cp bang tin sT, TriRing cho phép nghiên 
cru sinh b sung, hoàn thin các diu kin d dugc cp bang (di vói truYng hqp 
kim tra qua trInh dào tao)  trong thai gian dào tao  ghi  tai  quyt djnh cong nhn 
nghiên cru sinh và bao gm cã thai gian duqc phép kéo dài (nu có); hotc duçic 
dánh giá lai  lun an nu chua dánh giá lAn thir hai (di vOi trthng hçp thAm djnh 
chAt luçmg 1un an) trong thai han  thi da 06 tháng; 

b) Nu nghiên ciu sinh dã duc cAp bAng tin si, vic thu hM bAng dugc thirc 
hin theo quy djnh hin hành và trong nhüng trung hqp: h sci qua trInh dào tao 
dugc xác nhn cO vi phm, sai sOt nghiêm trQng dAn dn ngui duçic cAp bAng 
không cOn bão dam dáp 1rng dü diu kin dir tuyn, cong nhn nghiên ciru sinh và 
duy trI các diu kin bào dam chAt luçing trong qua trInh h9c tp và nghiên CÜU 

Trumg; sao chép, trich dAn không dung quy djnh trong lutn an và bj Hi dông 
thAm djnh kêt lun nu cAt bO nhU'ng phAn sao chép, trIch dAn do thI lun an không 
dáp 1rng yeu cAu quy djnh cüa Quy ch nay; 1utn an cüa nghiên ciru sinh không 
dugc Hi dng thAm djnh thông qua theo quy dnh tai  dirn d khoân 4 Diu nay. 

6. Trong thii gian tôi da 60 ngày lam vic k tiir ngày nh.n dugc thông bao 
cUa B Giáo dc và Dào tao  v kt qua kim tra, thAm djnh cui cüng hoc ngày có 
k& qua cuc h9p di thoai, Tru&ng có van bàn bao cáo B Giao dic Va Dào tao \'e 

vic xu l k& qua kim tra, thAm djnh kern theo rninh chüng. 

Chtrong VI 
TO CH1C THUC HIIN 

Diu 25. Xây dtrng và thirc hin quy ch cüa Trirong 

1. Can cr Quy ch nay và nhüng quy djnh hin hành khác Co lien quan, 
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Tri.thng có trách nhim: 

a) Thirc hin trách nhim trong cong tác bão dam chit luqng giáo d%lc theo 
quy djnh tai  Diu 50 Lu.t Giáo diic dai  hçc (duqc s1ra di, b sung näm 2018); 

b) Thirc hin trách nhim và quyn htn trong hoat  dng khoa hçc và cong 
ngh theo quy djnh t.i Diu 41 Lut Giáo diic dai  hc (duçic si'ra di, b sung nàm 
2018); 

c) Tang ciring hem chInh h9c thut; giám sat vá kim soát vic chng sao 
chép; xay drng ch tài, nghiêm tüc xir 1 khi có vi phm; bão dam tInh trung thrc 
cUa ni dung nhng 1un an tin si duçc dánh giá tai  Truô'ng; 

d) Xây dirng chInh sách thüc dy bInh dtng giOi trong dâo tao  tin si nhm 
gop phn thirc hin mi1c tiêu cüa chin luçic quc gia v bInh ding gi6i trong 1mb 

virc giáo diic và dào tao; 

d) Co k hoach và t chüc kim tra, thanh tra hang näm vic thrc hin quy 
ch cüa Trung v tuyn sinh, t chüc dào tao  và cp bang trInh d tin sT; 

e) T chirc ph bin, huóng dn cho nghiên ciru sinh trrnic khi bat Mu khóa 
hçc quy ch cüa Trueing và nht)ng quy djnh lien quan khác dn qua trInh hçc tap, 
nghiên ciru; quy djnh v quyn và trách nhim cüa nghiên cü'u sinh; 

g) T chirc kim tra, thanh tra ni b vic thirc hin k hoach, chucmg trInh, 
quy ch cüa Tnring và các nhim vi1 khác lien quan dn tuyn sinh, dào tao  và dtp 
btng i trInh d tin sT; chju sir kim tra, thanh tra, giám sat cüa B Giáo diic và 
Dào tao  và các co quan có thm quyn theo các quy djnh hin hành. 

2. Trueing thrc hin giái trInh theo quy djnh tai  khoàn 4 Diu 13 Nghj djnh s 
99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 näm 2019 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt và 
hucng Mn thi hành mt s diu cüa Lut sira dôi, b sung mt s di&u cüa Lut 
Giáo dc dai h9c và các quy djnh khác cüa pháp 1ut Co lien quan. 

Diu 26. Chê d itru trü, báo cáo vã cong khai thông tin 

1. Trithng có trách nhim: 

a) Hoàn thin Co sà dQ 1iu ni b và cp nht dcr 1iu v dào tao  tin si trong 
co si dü 1iu quéc gia v giáo diic dai  hçc bao gm: thông tin tuyn sinh; thông tin 
cüa nghiên cü'u sinh; thông tin cüa giàng viên và ngui huàng Mn; thông tin v kt 
qua hoat dng khoa h9c và Cong ngh lien quan dn dào tao  tin Si; thông tin v 
cp bang tin Si; torn tat va toàn van 1un an hoàn chinh cüa nghiên cüu sinh dâ 
np Thu vin Quc gia Vit Nam; 

b) Luu trü và bão quãn h so tuyn sinh và qua trInh dào tao  và cp van bang 
cüa nghiên ciru sinh theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 

2. Vào ngày cuM cüng cüa các tháng chn trong näm, Tru&ng báo cáo Bô 



21 

Giáo dc và Dào tao  danh sách nghiên ciru sinh dâ bâo v và 1un an dã duçic 
thông qua tti Hi dng dánh giá 1un an cUa Tnthng trong 02 tháng trithc do (theo 
mu tai  Phi liic 14); th?c hin ch d báo cáo djnh kS'  tri.thc ngày 31 tháng 12 hang 
nàm (theo mu tai Phu luc 15) Va báo cáo dot xut theo yêu cu. 

3. Trithng phãi cong khai trên trang thông tin din tir cüa Co sâ triiâc khi 
tuyn sinh và t chüc dào tto: 

a) Quy ch cüa Tnthng và các quy dnh quán 1 dào tao  có lien quan dn 
tuyn sinh, t chüc dào tao  và cp bang tin Si; 

b) Các diu kin báo dam cht krçing theo quy djnh hin hânh cüa B Giáo 
diic và Dáo tao  và nhng thông tin khác theo quy djnh. 

Diu 27. Diu khoãn chuyên tip 

Vic t chirc dào tao  di vi nhüng khóa dâ tuyn sinh tri.thc ngày Thông tix 
s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nàm 2021 cüa B giáo diic và dào tao  có 
hiu hrc thi hành tip tiic thirc hin theo: Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh d 
tiên si ban hánh kern theo Quyêt djnh s 08/2017/TT-BGDDT ngày 04 tháng 4 
nàm 2017 cüa BO tru&ng B Giáo diic vá Dào tao;  Quy ch tuyn sinh và dào tao 
trInh d tin si ban hành kern theo Quyt djnh s 171 3A/QD-DHHIHVN ngày 25 
tháng 9 nàm 2017 cüa Hiu trithng Tru?mg Dai  hçc Hang hãi Vit Nam./.'fr- 
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PHU LUC 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh s f/QD-DHHHVN ngày(71 thángnárn 2021 

cüa Hiu trithng Trwàng Dgi hQc Hang hal Vlt Nam,) 

PHU LUC 13: 

MC 7,8 CUA KHUNG TR1NH DO QUOC GIA 
QUY DINH  TRINH BAY DE CIJONG NGHIEN CI5U, TIBU 
LUIN TONG QUAN vA CHUYEN DE TIEN SI 

KE HOACH HOC TAP, NGHIEN CUU TOAN KHOA CUA 
NGHIEN CIJU SINH 
DAN}I SACH MOT  sO CHL5NG CHI TIENG NU'OC NGOAI 
MINT-I CHÜG CHO TRINH DO NGOiJ NGU CUA NGUOI 
DI,) TUYEN 
TO CHU'C TUYEN SINH vA CONG NT-IAN NGHIEN CIU 
S TNT-I 
QUY DINH  VE TO CHU'C GIANG DANH GIA HQC 
PHAN 
QUY DINH VE NHTh\TG THAY DOT TRONG QUA TRINH 
DAO T1O NGHIEN CUt SINH 
QUY DINH VE BAO LIJU, CHUYEN DOT KET QUA HQC 
TJP, NGHIEN CUD CUA NGHIEN CUD SINH 
NHI1M VI),  QUYEN CUA DON VI CHUYEN MON vA 
VIN DAO TJ?O  SAU DJJ HQC 
TRINH UT TO CHITC DAM-I GIA LUAN  AN TIEN SI TJ?d 
DON VI CHUYEN MON 
QUY DINH VE PHAN BIN DOC  L1P 
QUY DINH yE TRINH BAY LUAN AN TIEN SI, TOM TAT 
LUAN AN TIEN SI, TRANG THÔNG TIN yE LU1N AN 
TIEN SI 
YEU CAU, N}llM VI) DOI vOl THAN}I VIEN TRONG 
HOT DONG DANH GIA LUJN AN TIEN Si CAP TRTJ'ONG 
vA TRINT-I TI)' TO CHIJC DANH GIA 

MAUBAOCAODANHSACHNGHIENCUUSINHBAOVE 
LUAN AN cAc THANG TRONG NAM 

MAU BAO cAo CONG TAC DAo TAO NGHIEN CUD SINH 
DINH KY HANG NAM 

PHU LUC 01: 
PHU LUC 02: 

PHU LUC 03: 

PHU LUC 04: 

PHU LUC 05: 

PHU LUC 06: 

PHU LUC 07: 

PHU LVC  08: 

PHV LVC  09: 

PHU LUC  10: 

PHU LUC  11: 
PHV LUC  12: 

PHU LVC  14: 

PHV LUC 15: 
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PHULUCO1 

BC 7 vA 8 CUA KHUNG TRINH DØ QUOC GIA VIT NAM 
(Theo Quyé't djnh s 1982/QD-TTg ngày 18 tháng 10 nàm 2016 cia Thz tu'ó'ng 

ChInh phi) 

Bâc 
trinh 

Chuan dau ra 

Ngui tot nghip khóa dào tao  phãi cO: 

Khi 
hrçrng 

hoc tap 
ti thiêu 

Van 
bang, 
chüng 

chi 

Kien thirc 
- 

Ky nang 
Mire tir chü vä trách 

nhiçm 

- Kin thirc thirc t và 
1' thuyêt sau, rng, 
tiên tiên, näm v0ng 
các nguyen 1 và hçc 
thuyêt ccx ban trong 
linh virc nghien ciru 
thuc chuyên ngành 
dào tto. 

- Kiên thirc lien ngành 
cO lien quan. 

- Kiên thirc chung ye 
quãn trj và quãn 1. 

- K5 nãng phân tIch, tng 
hçxp, dánh gia dr 1iu và 
thông tin dê di.ra ra giái 
pháp xü 1 cac van dê rnt 
each khoa hoc; 

- CO k näng truyên dat  
tn thirc dira  trén nghiên 
eUu, thão 1un các van dê 
ehuyên mon và khoa hçc 
vth ngi.r?i cUng ngành và 
vâi nhung nguxi khác. 

- K näng tO chrc, quân 
trj và quán 1 các hoat 
dng nghê nghip tiên 
tien. 

- K5 näng nghiên ciru 
phát triên và si:r dicing cac 
cOng ngh mt each sang 
tao trong lini vrc hçc 
thut và nghe nghip. 

- Co trinh d ngoai ngü 
tuang duang bc 4/6 
Khung nãng l%rc ngoi 
ngU Vit Nam. 

- Nghiên ciru, dua ra 
nhüng sang kiên quan 
tr9ng. 

- ThIch nghi, tir djnh 
hiiOng và hixOng dan 
nguxi khác. 

- Dim ra nhirng kêt 
1un mang tInh 
chuyên gia trong linh 
virc chuyên mOn. 

- Quãn 1y', dánh giá 
va câi tiên cac hoat 
dng chuyên mon. 

30-60 
TIn chi 

Bang 
Thtc si 

8 

- Kin thüc tiên tin, 
ehuyên sâu x vi trI 
hang dâu cUa mt linh 
virc khoa hoc; 

- Kien thc cot lOi, 
nên tang thuc linh 
vijc cüa chuyên ngành 
dào tao. 

- K5 näng lam chü các 1 
thuyêt khoa h9c, phucxng 
pháp, cong cii phiic vv 
nghiên ciru và phát triên. 

- K näng tOng hp, lam 
giàu vã ho sung tn thirc 
chuyên mon. 

- K5 näng suy lun, phân 

- Nghiên ci'ru, sang 
tao  tn thüc imi. 

- Dim ra các ' tuâng, 
kiên thirc mOi trong 
nhüng hoàn cánh 
phüc tap  và khác 
nhau. 

- ThIch irng, t%r djnh 

90-120 
TIn chi 

Bang 
Tiên si 
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Bc 
trInh 

Chuân dâu ra 

Ngithi t& nghip khóa dào tao  phãi có: 

Khi 
Iirçrng 

hçc tp 
ti thiu 

Van 
bang, 
chü'ng 

chi 

Kin thtrc K5 näng 
Mtrc tr chü vä trách 

nhiêm 
- Kin thirc v t chüc tIch các vn d khoa hçc hixàng và dn dtt 
nghiên cru khoa hc và dira ra nhftng hixóng nhftng ngiiñ khác. 
vã phát trin cong 
ngh mói. 

xir 1 mt cách sang tao, 
dc dáo. - Phán quyt, ra quyt 

djnh mang tInh 
- Kin thüc v quãn trj - K5 näng quán 1, diu chuyên gia. 
t chirc. hành chuyên mOn trong 

nghiên ciru vâ phát triên. - Quãn I nghiên cüu 
vá CO trách nhiêm cao 

- Tham gia thão 1un trong vic h9c tp d 
trong niiâc và quc t phát triên tn thirc 
thuc ngãnh hotc linh chuyên nghip, kinh 
vrc nghiên ciiru và ph nghim và sang tao  ra 
biên các kt qua nghiên ti.thng mâi và qua 
ciru. trInh mth. 
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PHV LVC  02 

QUY DINH yE TRINH BAY DE CU'ONG NGHIEN CTU, TIEU LUIN 
TONG QUAN vA CHUYEN DE TIEN SI 

I.Dêctrongnghiêncfru 

1. Bô ciic ni dung cüa d cl1ng nghiên ciru 

D dat duc miic dIch nghiên ciru d ra Va 1ira ch9n diing hthng nghiên cüu 

trong qua trInh thirc hin d tài 1un an tin sT, ngoài khâ nàng chuyên môn, nghiên 

cru sinh cn th hin khã näng tng hçip, phân tIch, dánh giá và dir kin các cong 

vic s thirc hin trong thii gian nghiên ciru, theo s1r hiirng dn cüa tp th hrnng 

dn khoa hçc. 

Thy theo linh virc nghiên ci'ru ma có các yêu câu khác nhau dôi vOi vic 

dánh giá hin trng, giâi pháp cong ngh lien quan dn d tài 1un an, yêu cu diu 

tra, kháo sat d b sung các dü 1iu cn thit, yêu cu suy 1un khoa hçc hoc thit 

k giái pháp, d tü do nghiên cüu sinh dat  tOi tn thirc mi hoc giãi pháp mâi. Day 

là các cci s& quan tr9ng nht d nghiên ciru sinh th?c hin 1un an tiên si. 

Cu trüc cüa d cuong nghiên c1ru theo trInh tir nhu sau: 

- MO' du: Tng quan v vn d nghiên cO'u; Mc dIch nghiên ci'ru cüa d tài; 

Di tuçmg và phm vi nghiên ciru cüa d tài; Phirnng pháp nghiên cüu; ' nghia 

khoa hoc và th'irc tin cüa d tài; L do lua chon co sâ dào tao;  Kin thüc và kinh 

nghim v lTnh vi.rc nghiên ciru. 

- Ni dung d ctro'ng nghiên cfru: Dua ra khâ näng tiêp cn cüa nghiên ciru 

sinh v co si l thuy&, giãi pháp cong ngh d thrc hin vn d nghiên ciru; Thi& 

k so b ten chuong và ni dung chInh cüa d tài lu.n an; Trên co sâ linh virc 

tài nghiên cru cn dir kin khã näng thirc nghim, thit k& ch tao,  mô hInh 4t 

la,... phitc vi1 d tài lun an tin si. 

- Kêt 1un và kin ngh: D,r kin k& qua dat  duc cüa d tài 1un an tin Si; 

Các kin nghj c.n d xut cüa nghiên ciru sinh. 

- Dir kin k hoach vi tin d thirc hin. 

- Tài 1iu tham khão: không dithi 30 tài lieu. 

cixang nghiên cü'u duçc dóng 06 quyn bla mm ni-Ion, có dy dü chit k 
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cüa ngui dr kin hi.ró'ng dn khoa h9c (nu co), trInh bay khoa hçc, logic, ngn 

gçn, rô rang, mach 1tc, sach  së, không duqc thy xóa, có dánh s trang, dánh s 

bang biu, hInh ye, d thj (nu co). 

cucing nghiên ci'ru duqe in trên mt mt giy trng kh A4 (210 x 297 

mm), dày không duâi 25 trang. Sir diing chü Times New Roman ci 14 cUa h son 

thão Winword, mt d chü bInh thix&ng, không duc nén hoc kéo dan khoàng 

cách gitra các chtt, dan dông dt a ch d 1,5 lines, 1 trên 2 cm, l dithi 2 cm, l 

trái 3 cm, l phâi 2 cm. S trang dugc dánh a giüa, phIa dithi mi trang gthy. Nu 

có bang biu, hInh ye trInh bay theo chiu ngang kh giy thi du bang là l trái 

cüa trang, nhixng nên hn ch trInh bay each nay nu có th duçic. 

2. Thu tir trInh bay d cung nghiên ciu gm các phn sau: 

TRANG B1A NGOAI 

TRANG B1A TRONG 

MLJC LUC 

DAM-I MUC cAc CHU VIET TAT VA K HIU (né'u co) 

DANIEl MVC  cAc BANG (nê'u co) 

DANH MTJC cAc HINH (nu co) 

MO DAU 

NOT DUNG DE CTJC$NG NGHTEN C1J1J 

KET LUiN vA KIEN NGHJ 

D KIEN KE HOJCH vA TIEN DQ TH1C HIN 

TAT LTU THAM KHAO 

3. Minh hoa cu the 

- Di vOi trang bIa cUa d cuang nghiên cüu duçic trInh bay ci th theo thu 

tu & ben duOi. 

- Di v&i các phn can 1i trong d cuong nghiên cru, nhu: miic hic; danh 

miic các chIr vit tat; danh miic các bang; danh miic các hInh (nu có); m& dAu; ni 

dung; k& lun,... duçc trInh bay chi ti& và tuong tir nhu các muc  trong Phu tue 12 

v trInh bay lun an và tom tat 1un an tin si. 
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Mu trang bIa ngoài cüa d cuang nghiên cü'u kM A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG ViN TAI BQ GIAO DUC VA DAO T4O 

(font Times New Roman, ci chtt 14, in hoa, darn và không nghieng) 

TRUNG IMI HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, c, cht 16, in hoa, dm và không nghiông) 

HQ vA TEN NGHIEN CUt SIN}i 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa thuing và không nghieng) 

TEN BE TAI LUiN AN TIEN Si 

(font Times New Roman, cOr ch 14, in hoa dm và không nghieng) 

DE CU'€NG IMf TUYEN NGHIEN CU SINH 

(font Times New Roman, cc chü 16, in hoa dm và không nghieng) 

HAT PHONG - 20... 

(font Times New Roman, eec chü 14, in hoa, không dm và không nghiêng) 
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Mu trang bla trong cüa d cuong nghiên c1ru kh A4 (210 x 297 mm) 

BQ GIAO THÔNG ViN TA! BQ GIAO DUC VA Ao T40 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa, dm vâ không nghieng) 

TRU'YNG BA! HQC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, cc chü 16, in hoa, dm và không nghiêng) 

HQ VA TEN NGHIEN CU1J SIN}1 

(font Times New Roman, ci chir 14, in hoa thung và không nghieng) 

TEN BE TA! LUiN AN TIEN Si 

(font Times New Roman, ci chtt 14, in hoa dm và không nghiêng) 

BE CU'NG NI TUYEN NGHIEN Ci5'U SINH 

(font Times New Roman, ci chü 16, in hoa dm và không nghieng) 

Ngành: ; Ma s:  

Chuyên ngành:  

(font Times New Roman, cr chtr 14, bInh thumg, d.m và không nghieng) 

Ngi.thi hurng dn khoa h9c (nu có): 1.  

2.  

(hçc ham, hçc vi,  h9 ten ngithi hung dan; vi d: PGS. TS. Nguyen Van A) 

(font Times New Roman, ci chtt 14, bInh thung, không dm và không nghieng) 

HAl PHONG - 20... 

(font Times New Roman, c chü 14, in hoa, không dm và không nghieng) 
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II. Tiêu 1un tong quan 

1. Bô ciic ni dung cüa tiu 1utn tng quan v tInh hinh nghiên cüu 

D dat  d.rqc miic dIch nghiên cüu d ra và 1ira chn dung hu&ng nghiên cru 

trong qua trInh thirc hin d tài 1un an tin si, ngoài khà nàng chuyên môn, nghiên 

ciru sinh cn th hin khâ nàng tng hçip, phân tIch, dánh giá và dir kin các cong 

vic se thrc hin trong thôi gian nghiên cru, theo sir hithng dn cüa tp th hung 

dn khoa hoc. 

Thy theo lTnh virc nghiên cru ma có các yêu cu khác nhau di vói vic 

dánh giá hin trng, giâi pháp cong ngh lien quan dn d tài 1un an, yêu cu diu 

tra, khâo sat d b sung các d 1iu cAn thit, yêu cAu suy 1un khoa hc hoc thit 

k giãi pháp, d tir do nghiên c1ru sinh dat  tâi tn thüc mi hoc giâi pháp mth. Day 

là các ca sâ quan trQng nhAt d nghiên ci'ru sinh thrc hin 1un an tin sT. 

Ni dung cüa tiu 1un tng quan tp trung vào mt s vn d sau day: 

- MO dAu: Tng quan v vn d nghiên ciru (TInh cAn thit cüa van dê nghiên 

ciru; Phân tIch, dánh giá các cong trInh nghiên ciru dä cong b cUa các tác già trong 

nuâc và ngoài nithc lien quan m.t thit dn d tài lun an tin si, nêu nhng vAn d 

cOn tn tai,  chi ra nhng vAn d ma lun an cAn tp trung nghiên ciru giãi quy&; 

Khã nàng tip cn cüa nghiên ciru sinh vi vAn d nghiên ciru); Miic dich nghiên 

ciru cüa d tài; Di tuçlng và phm vi nghiên cOu cüa d tài; Ni dung nghiên c1ru; 

Phuong pháp nghiên c(ru; ' nghia khoa hçc và thrc tin cüa d tài. 

- Ni dung (khóng nMt thié't b6 cyc thành các ching): Dua ra khâ näng tip 

ctn cüa nghiên ciru sinh v co si l thuy&, giãi pháp cOng ngh d thirc hin vAn 

d nghiên c1ru; Thit k so b ten và ni dung chInh cüa ba chuyên d tin sT; Trên 

co s& linh vrc d tài nghiên ciru cAn dr kin khá näng thirc nghim, thit k& ch 

tao, mô hInh 4t la,... phiic vii d tài 1utn an tin si. 

- Két 1un và kin nghj: Du kin kt qua dat disqc cüa d tài 1utn an tin sT, 

nhüng han  ch và nhQ'ng vAn d phãi nghien ciru tiêp; Các kin nghj cAn dé xuAt 

cüa nghiên ciru sinh. 

Tiu lun tng quan di.rçic dóng 06 quyn bla mm ni-ion, cO dAy dü chtt k 

cOa ngithi hi.rcng dn khoa h9c (ghi rô ngày tháng phê duyt và khOng dOng cht k 
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phô to), trInh bay khoa h9c, logic, ngn gun, rO rang, mach lac, sach së, không 

duc thy xOa, có dánh so trang, dánh s bang biu, hInh ye, d thj (nu co). 

Tiêu 1un tng quan di.rgc in trên mt mitt gthy tthng kh A4 (210 x 297 mm), 

dày khoãng 30 trang. Sir diing chi Times New Roman c 14 cUa h soan  thào 

Winword, m.t d chü bInh thu&ng, không duçic nell hoc kéo dan khoãng each 

giüa các ch, dan dông dtt a ch do 1,5 lines, 1 trên 3 cm, 1 duâi 3,5 cm, l trái 

3,5 cm, l phãi 2 cm. S trang disçic dánh a giüa, phIa duói mi trang giy. Nu có 

bang biu, hInh ye trInh bay theo chiu ngang kh gthy thi du bang là 1 trái cüa 

trang, nhiing nên han  ch trInh bay each nay nu có th duqc. 

2. Thir ti,r trInh bay tiu lun tng quan gm các phn sau: 

TRANG BIA 

MJC LLJC 

DAM-I MUC  CAC CH(Y VIET TAT vA K HTEU (nlu co) 

DAN}I MIJC CAC BANG (nu co) 

DAN}I MJC CAC HiM-I (nlu co) 

MC$ DAU 

NOT DUNG 

KET LUiN vA KIEN NGHI 

TAI LIU THAM KHAO 

3. Minh hoa cu th 

- Di vai trang bla cüa tiu 1utn tng quan duçic trInh bay cv th theo thu 

tir a ben duai. 

- Di vOi các phtn con 'ai  trong tiu 1un tng quan, nhu: mvc lvc; danh 

mvc các chü vit tht; danh mvc  các bang; danh mvc  các hInh (nu có); m& du; ni 

dung; kt 1un; tài 1iu tham khào,... dugc trInh bay chi tit và tung t%r nhu các 

mvc trong Phti liic 08 v trInh bay lun an và torn tat 1un an tiên 51. 
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Mk trang bIa cüa tiu 1un tng quan kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG VIN TA! BQ GIAO DVC  VA Ao TO 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa, dm và không nghiêng) 

TRU'NG IMI HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, c chQ 16, in hoa, d.m và không nghieng) 

HO VA TEN NGHIEN CUU SINH 

(font Times New Roman, c chü' 14, in hoa thixng và không nghieng) 

TEN oE TA! LUiN AN TIEN Si 

(font Times New Roman, ci chü 14, in boa dm và kbông nghieng) 

TEN TIEU LUJAN TONG QUAN 

(font Times New Roman, cô chü 16, in boa d,m và không nghieng) 

Ngãnh: ; Ma s:  

Chuyên ngành:  

(font Times New Roman, c chO' 14, bInh thumg, dtm Va không nghieng) 

Ngithi hung dn khoa hçc: 1.  

2.  

(hçc ham, hçc vj, hç ten ngui huóng dan; vi d: PGS. TS. Nguyn Van A) 

(font Times New Roman, ci chtt 14, bInh thung, không dm và không nghieng) 

HAT PHONG - 20... 

(font Times New Roman, c& chü 14, in boa, không dQtm và không nghieng) 
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A A . III. Chuyen de tien si 

1. Quy djnh chung v chuyên d tin si 

Chuyên d tin si dôi hôi nghiên cüu sinh tir cp nht kin thüc mOi lien 

quan trirc tiêp den dê tài cUa nghiên c1ru sinh, nâng cao näng hrc nghiên ciru khoa 

h9c, giüp nghiên cru sinh giãi quyt mt s ni dung cüa d tài iun an. Ngoài 

Tiu 1un tng quan, nghiên ctru sinh phài hoàn thành ba chuyên d tin si (chuyên 

d s 1, s 2 và s 3) trong qua trinh nghiên ciru. 

Cu trüc cüa chuyên d tin si bao gm: 

- Ma du. 

- Ni dung chuyên d: duçic chia thành 3 chucxng. 

- Kêt 1un (bàn iutn) và kin nghj. 

- Danh miic tài lieu tham khâo duçic trIch dn và sü diing trong 1un an; 

- Phi,i hic (nu co). 

Chuyên d tin si duqc dóng 06 quyn bla mm ni-ion, có dy dü chtr k cüa 

nguôi huàng dn khoa h9c (ghi rO ngày tháng phê duyt và không dung chü k 

phô to), trInh bay ngn gon, rO rang, mich lac, sach sê, không dugc ty xóa, có 

dánh s trang, dánh s bang biu, hInh ye, d thj. 

Chuyên d tin si dugc in trên mt mt giy trng kh A4 (210 x 297 mm), 

dày không qua 80 trang (khong k phii hic), trInh bay chü yu kt qua nghiên ciru 

cüa chuyên d lien quan dn d tài 1utn an tin si. Si:r dung chü Times New Roman 

c 14 cüa h soan  thào Winword, mt d chi bInh thuang, không duçic nén hoc 

kéo dan khoàng each gitta các chü, dan dông dt a ch d 1,5 lines, 1 trên 3 cm, 1 

duai 3,5 cm, l trái 3,5 cm, i phài 2 cm. S trang duçic dánh a gitta, phIa di.rói môi 

trang giy. Nu có bang biu, hInh ye trInh bay theo chiu ngang kh giy thI du 

bang là 1 trái cüa trang, nhung nên han  ch trInh bay each nay nu có th duc. 

2. Thu tr trInh bay chuyên d tin si gm các phn sau: 

TRANG BIA 

M1JC LUC 

DAN}1 MJC CAC CHU' VIET TAT A K H1U 

DANH MJC CAC BANG 
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DANT-I MIJC CAC H1NH 

MO DAU 

CHTfCNG 1 

CHONG 2 

CHIJcI3NG 3 

KET LUN (BAN LUiN) vA KIEN NGHJ 

TAI LIU THAM KHAO 

PHU LUC (nlu co) 

3. Minh hoa cu the 

- Di vi trang bla cüa chuyên d dugc trInh bay ci th theo thu tir & ben 

di.thi. 

- Di vâi các phn con lai trong chuyên d& nhu: mvc  1ic; danh mijc các 

chtr vit tat; danh m%lc các bang; danh mic các hInh; ma du; chuo'ng; kt 1un; tài 

1iu tham khâo; phii 1iic,... duçic trInh bay chi tit và tiiong tr nhu các mvc  trong 

Phii h1ic 12 v trInh bay 1un an và torn tt 1un an tin si. 
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Mu trang bIa cüa chuyên d tin sT kh A4 (210 x 297 mm) 

BQ GIAO THÔNG VN TA! BO GIAO DUC VA BAO TkO 

(font Times New Roman, ci chü 14, in boa, dm và không nghieng) 

TRIfliNG BA! HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, ci chü 16, in boa, dm và kbông nghiêng) 

HQ VA TEN NGHTEN C1JU SIN}i 

(font Times New Roman, cc chit 14, in boa thu?ing và không nghiêng) 

TEN BE TAI LUJN AN TIEN Si 

(font Times New Roman, cc chü 14, in hoa d.m và kbông nghieng) 

TEN BE CHUYEN BE TIEN Si sO 
(font Times New Roman, cO chü 16, in hoa dm và không nghiêng) 

Ngãnh: ; Ma so:  

Chuyên ngành:  

(font Times New Roman, côr chü 14, bInb thu&ng, dm vâ không nghieng) 

Nguôi hthng dn khoa h9c: 1.  

2.  

(hçc ham, h9c vj, h ten ngiRii hithng dan; vi dii: PGS. TS. Nguyn Van A) 

(font Times New Roman, cä cht 14, bInh thu?ng, không dm và không nghieng) 

HAT PHONG - 20... 

(font Times New Roman, ci chü 14, in boa, không dm và không nghieng) 
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PHU LUC 03 

KE HOICH HQC TiP, NGHIEN C11JU TOAN KHOA 
CUA NGHIEN C1U SINH 

(Theo Thông tu's ]8/2021/TT-BGDDTngày 28 tháng 6 nám 202] cia Bó trithng 
Bó Giáo duc và Dào tçio) 

Cci sâ dào tao: 

Ho và ten nghiên cüu sinh: 

Ten d tài: 

Ngành dào tao: 

MA ngành dào tao: 

Nãm h9c Ni dung hçc tp, nghiên 
cfru 

Khi linyng h9c tp, 
nghiên cfru dang k 

Kt qua di kin 

Näm thur 1 Các hQcphdn v chuyên 
mon bO sung (nêu co) 

10- 12 tin chi Chng nhan  ket thác hQc 
phán 

Các hQc phdn v phwong 
rháp nghiên cu 

04 -06 tin chi Ching nhan  ket thzc hoc 
phán 

Näm thur 2 Th,!c hin phn 1 cüa Lun 
an 

dê'n 24 tin chi Chztcrng Tang quan ye 
van dê nghiên ci'ru, 
rhiwngpháp nghiên 

Nãm thur 3 Thrc hiçn phn 2 cra Lugn 
On 

den 30 tin chi Luan an và các bài cOng 
bO,... 

Näm thur 4 Thrc hin phdn 3 cOa Luan  
On 

Sá tin chi con lgi cOa 
chwong trinh 04 nOm 

Luan  an và các bài cOng 
bO,. 

Lwu i5 phOn in nghieng là vi dy ye các ni dung trong kê hogch hQc tap,  nghiên c0u toàn khóa. 
Kê hoach cy the cOa nghiên ci-u sinh dir ic xây drng cOn th vào quy d/nh cOa ccr sà dào tçio ye 
chiwng trInh dào tqo tiên sr dO cOng bO. 
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PHU LUC 04 

DANH SACH MOT  SO CHJG CHI TIENG NUOC NGOAI MINH CHUNG 
CHO TRINH DO NGOJJ NGU' CUA NGU'OI DI) TUYEN 

(Theo Thong tu' s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nàm 2021 cta Bç5 tru'Ong 
BO Giáo duc và Dào tgo) 

Stt Ngôn ngfr Bang/Chfrng chiiChfrng nhn TrInh doff hang dim 

1 Tiêng Anh TOEFL iBT Tr 46 trâ len 

JELTS Tir 5.5 trâ len 

Cambridge Assessment English B2 FirstJB2 Business 

Vantage/Linguaskill 

Thang dim: tr 160 trâ len 

2 Ting Pháp CIEP/Alliance francaise diplomas TCF tir 400 tth len DELF B2 
trâ len Diplôme de Langue 

3 Ting FXrc Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trà len 

The German TestDaF language 
certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) trô 
len 

4 Ting Trung Quc Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK) 

HSK level 4 trâ len 

5 Ting Nht Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) 

N3 tr& len 

6 Ting Nga TPKI4 - TeCT HO CCKOM sl3blKy 

KK HHOCTHHOMY (TORFL - 
Test of Russian as a Foreign 
Language) 

TPKI4-2 trâ len 

7 Các ngôn ngü ting 
nuOc ngoài khác 

Chirng chi dánh giá theo Khung 
nang hrc ngoi ngt 6 bc dung 
cho Viêt Nam 

Tü bc 4 trà len 
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PHU LVC  05 

TO CHI5'C TUYEN sii vA CONG NHN NGHTEN CTIJ'U SINH 

I. Hi dông tuyên sinh 

1. Hiu trueing ra quyt djnh thành Ip Hi dng tuyn sinh. Thành phn cüa 

HOi dông tuyên sinh gm: Chü tjch, U' viên thung trirc và các u viên. 

a) Chü tjch: Hiu truâng hoc Phó hiu tnthng duçic Hiu tru&ng u5' quyn; 

b) U' viôn thi.thng trçrc: Vin trixâng hoc Phó Vin trithng Vin Dào tao 

sau d.i hoc; 

c) Các u viên: Tru&ng hotc phó các Don vj chuyên mon có thI sinh däng 

k d%r tuyên. 

Nhng ngithi có ngiIii than (vçi, chng, con, anh chj em rut) dir tuyn 

không duçic tham gia Hi dng tuyn sinh vá các ban giüp vic cho Hi dng 

tuyên sinh. 

2. Trách nhim và quyn han  cüa Hi dng tuyn sinh: thông báo tuyn 

sinh; tip nhn h so dir tuyn; t chirc xét tuyn h so dir tuyn và chm báo v d 

cuong nghiên ciru; cOng nhtn trüng tuyn; thng kt cong tác tuyn sinh; quyt djnh 

khen thu0ng, k 1ut; báo cáo kjp thai kt qua cong tác tuyn sinh cho B Giáo 

duc và Dào tao. 

3. Trách nhim và quyn han  cüa Chü tjch Hi dng tuyn sinh: 

a) Ph bin, huàng dan, t chüc thirc hin các quy djnh v tuyn sinh quy 

djnh tai  Chuong II cüa Quy ch nay; 

b) Quyt djnh và chju trách nhim truóc Hiu tru&ng toàn b các mt cOng 

tác lien quan dn tuyn sinh theo quy djnh tai  Chiiong II cüa Quy ch nay; dam 

bão qua trInh tuyn ch9n duçic cong khai, minh bach,  có trách nhim trnóc xã hi, 

chçn ducic thI sinh có dng hrc, näng hrc, trin vçng nghiên ciru và khá näng hoàn 

thành t& d tài nghiên ciru, theo k hoach  chi tiêu dào tao  và các hung nghiên 

ciru cüa Truèng; 

c) Quyt djnh thành 1p các ban giüp viec  cho Hi dng tuyn sinh bao gm 

Ban Thu k và các Tiêu ban chuyên mon. Các ban nay chju sir chi dao  tr%rc tiêp 

cüa Chü tjch Hi dng tuyn sinh. 
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II. Ban Thir k Hi dông tuyên sinh 

1. Thành phn Ban Thu k Hi dng tuyn sinh gm có: Tru&ig ban do UST 

viên thuô'ng trirc Hi dng tuyn sinh kiêm nhim và các u vién. 

2. Trách nhim và quyn han  cüa Ban Thu k Hi dng tuyn sinh: 

a) Nhtn và xir 1 h so cüa thl sinh dir tuyn; thu 1 phi dir tuyn; 

b) L.p danh sách trich ngang các thI sinh dü diu kin d%r tuyn cüng h so 

hçp 1 cüa thi sinh gtri tth các Don vj chuyên môn; 

c) Tiêp nhn két qua dánh giá xét tuyn cüa các tiêu ban chuyên môn, tng 

hcip trInh Hi dng tuyn sinh xem xét; 

d) Gui giy báo kt qua xét tuyn cho tt cã các thi sinh dr tuyn. 

3. Trách nhim cüa Trithng ban Thu k): 

Chju trách nhim trithc ChU tjch Hi dng tuyn sinh trong vic diu hành 

cong tác cüa Ban Thu k2. 

III. Tiu ban chuyên mon 

1. Can cir h so dir tuyn, chuyên ngành và huâng nghiên ciru cüa các thi 

sinh, TruO'ng don vi chuyên mon d xut các tiu ban chuyên mon và thành viên 

cüa tüng tiu ban chuyên mon xét tuyn nghiên cüu sinh g11i dn Vin Dào tao  sau 

dai hçc, Vin Dào tao  sau  dai  h9c tp hqp trInh Chü tjch Hi dng tuyn sinh 

quy& djnh. 

2. Tiu ban chuyên mon xét tuyn nghién c1ru sinh có It nhât 5 ngui có 

trInh d tin sT trâ len, am hiu lTnh virc và vn d dir djnh nghiên cüu cüa thI sinh, 

là giãng viên cUa don vj chuyên môn, can b khoa h9c trong hoc ngoài Tru?ng do 

Tnthng don vi chuyên mOn giói thiu (nu can) và dir kin nguYi hithng dn nu 

thI sinh trüng tuyn. Thành phn Tiu ban chuyên mon gm có TruO'ng tiu ban, 

thu k và các üy viên. 

3. Tiu ban chuyên mon có trách nhim th chuc xem xét dánh giá h so dr 

tuyn, chrn dim bâo v d cuong dr djnh nghiên cüu cüa thj sinh, trao di xung 

quanh du djnh nghiên ciru cña thl sinh, xp loai các thl sinh dir tuyn theo muc d, 

thang dim quy djnh; gui kt qua v Ban Thu k tng hp báo cáo Hi dng tuyn 

sinh. 
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IV. Quy trInh xét tuyn nghiên ciru sinh 

1. Thành viên tiu ban chuyên mon xét tuyn nghiên cihi sinh dánh giá phân 

loai thI sinh thông qua h so dir tuyn, kt qua h9c tp a trInh d dii bce, thac Si; 

trInh d ngoi ngQ; thành tIch nghiên c1ru khoa hc dà có; kinh nghim hoat  dng 

chuyên môn; ch.t luçmg d clxong dir djnh nghiên ciru; kin nhn xét dánh giá và 

üng h thI sinh trong thu giâi thiu. 

2. ThI sinh trInh bay v vn d dir djnh nghiên cüu và k hoach thrc hin 

truâc tiu ban chuyên mOn xét tuyn nghiên cru sinh. Vn d dir djnh nghiên ci'ru 

cüa thI sinh phãi phü hçrp vii các linh vrc, huâng nghiên thu ma don vj chuyên 

mOn dang thirc hin, có nguôi dü tiêu chun theo quy djnh dng nhn hithng dan. 

Các thành viên Tiu ban chuyên mOn dt các câu hOi phOng v.n d dánh giá thI 

sinh v các mat: tInh cách, trI tue,  si,r rO rang v ' tuang di vai các mong mun 

dat duçc sau khi hoàn thành chuong trInh dào tao  tin si, tInh khã thi trong k 

hoach d dat  nhüng mong mun do và nhftng tu cht cn có cUa mt nghiên thu 

sinh. Tiu ban ehuyên mOn có van bàn nh.n xét, dánh giá phân loai  thI sinh v các 

ni dung nay. 

3. Can cir các yeu cu dánh giá và thang dim cho tüng ni dung, tiu ban 

chuyên mon dánh giá, tng hçip k& qua dánh giá cüa các thành viên, 1p danh sách 

thI sinh xp thir tir theo dim dánh giá tiir cao xung thp và chuyn kt qua v Ban 

Thu k Hi dng tuyn sinh 

Các tiêu chI dánh giá và thang dim dánh giá thI sinh dr tuyên duçic quy 

djnh tai  miic VI cüa Phii 1iic nay. 

4. Ban thu k9 Hi dng tuyn sinh có trách thim kim tra lai  h so dir 

tuyn, chuyn kt qua xp loai xét tuyn cho Hi dng tuyn sinh. Hi dng tuyn 

sinh thirc hin xét tuyn và xác dnh danh sách thI sinh trüng tuyn can cü chi tiêu 

tuyn sinh dã duçic Hiu tru&ng quyt djnh cho ti'xng chuyên ngành dào tao  và k& 

qua xp loai các thI sinh, trInh Hiu tru&ng phê duyt. 

V. Triu tp thI sinh trüng tuyên 

1. Can Cu danh sách thI sinh trüng tuyn dâ duc Hiu tru&ng phê duyt, 

Vin Dào tao  sau  dai  hc gui giy gi nhp hc dn các thI sinh dugc tuyn chn. 
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2. Sau khi thI sinh däng k nhp hçc chInh thirc, Hiu tnthng ra quyt djnh 

cong nhn nghiên cüu sinh, ngành, chuyên ngành, nguñ huâng dn và thyi gian 

dâo tao, k hotch hc tp và nghiên ciru toàn khóa cüa nghiên ci'ru sinh. 

VI. Tiêu chI xét tuyên nghiên cfru sinh 

Tiêu chI xét tuyên nghiên ciru sinh theo quy djnh v ni dung và hInh thirc 

nhu drn9i day: 

TRUONG DI HOC HANG HA! VIT NAM 

HQI BONG TUYEN SINH SDH NAM 20... 

TIEU CHI XET TUYEN NGHIEN CU'U SINH 

HQ VA TEN THI SINH:  
NGANH XET TUYEN: ; MA SO:  

CHUYEN NGANH:  

TIEU CHI XET TUYEN THEO THANG DIEM 100 VA GOM HAl PHAN: 

Phn thu nht: Chãm ho so dy tuyn t61 da 50 dim, theo tiêu chi nhu sau: 

Yeucau 
Tiêuchi'xét 

tuyen 
Dièm 

. 
to, da 

Dkm 
, •, 

danh gia 
Ghichu 

1.1.Trinh do cüa thI sinh 10 

1.la. ThI sinh tM nghip diii hQc: 6 
HnggiOi 

trâ len Bang tot nghiêp dai  h9c Hang xuât sac 6 

Bang t& nghiêp dti h9c Hang giói 4 

l.lb. ThI sinh tot nghip trInh d ttro'ng thro'ng 
bc 7 theo Khung trInh d qu6c gia Vit Nam: 

7 

Bng t& nghip Dung ngành 7 
Bang tot nghip Nganh phü hqp 5 

1.lc. ThI sinh tt nghip thic Si: 10 

Bng thtc si Dung ngành 10 
Bing thac si Nganh phU hcp 7 

1.2. Viêt báo khoa h9c và báo cáo hi nghj khoa 
hQc: 

(Dang trén tap c/n' hay k yé'u có c/n' s ISSA1) 
10 

Bài báo dang trên ttp chI khoa 
h9c chuyên ngành quôc tê 

1 bài 3 
2 bài trâ len 5 

Báo cáo dang trong k yu hi 1 bài 1,5 
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nghj khoa h9c Qu6c t 2 bài tr len 2,5 
Bài báo dang trên tp chi khoa 

h9c chuyên ngành có phãn bin 
1 bài 1 
2 bài tr& len 1,5 

Báo cáo dang trong k yu hi 
nghj khoa h9c cO phãn bin 

1 bài 0,5 
2 bài trâ len 1 

1.3. Tham gia ciê tài nghiên ciru khoa hçc các 
cap: 

(Các d tài dã dwQc nghim thu a'gtyêu cu trà len) 

10 

Chü nhiêm d tài cp Nhà 
nll(Yc 

1 d tài 3 
Toida5 

diem 
2 de tai trcY len 5 

Tham gia de tai cap Nha nucic 1 

Chü nhiêm dé tài cap Bô, 
Nganh hoc Thanh pho 

1 dê tài 2 
Toida3 
dim 

2 de tai tra len 
Tham gia d tài cp B, Ngành hoc Thành ph 0,5 

Chü nhim d tài cap cci sâ 
(cp Trueing) 

1 dé tài 1 Ti da 2 
diem 2 d tài trâ len 2 

1.4a. TrInh do ngoIi ngfr (m31 trong nám i/ia' 
iing) di vó'i thI sinh là cong dan Vit Nam 

10 

Bang tea nghip dti h9c tth 
len 

H9c a nithc 
ngoài hoc h9c 
toàn thai gian bang 
tiêng nuOc ngoài 

10 

Bang t& nghip trInh d di 
h9c ngành ngôn ngü tiêng nuàc 
ngoài 

Trong nuâc 
7 

Chüng chi ngoi ngtt 

TOEFL iBT 46 
tth len 

IELTS 5.5 trâ 
len 

Cambridge 
Assessment English: 
B2 First/B2 Business 
Vantage/Linguaskill 
Thang diem: tir 160 
tth len 

7 

CIEP/Alliance 
francaise diplomas 
TCF tir 400 trô len 
DELF B2 trâ len 
Diplôme de Langue 

7 

Goethe —Institut 
Goethe- Zertifikat 
B2 tr& len 

7 

The German 
TestDaF language 
certificate 

7 
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TestDaF level 4 
(TDN 4) tth len 

Chinese Hanyu 
Shuiping Kaoshi 
(HSK) HSK level 4 
trâ len 

Japanese 
Language 
Proficiency Test 
(JLPT) N3 trâ len 

7 

TPKJ4 - TecT HO 

PYCCKOMY SI3BIK KK 

HHOCTHHOM 

(TORFL - Test of 
Russian as a Foreign 
Language) 

7 

Chiirng chi dánh 
giá theo Khung näng 
1irc ngoi ngit 6 bc 
dung cho Vit Nam 
Tr bâc 4 tri len 

7 

1.4b. TrInh d ngoi ngfr dôi vol thI sinh là cong 
dan nithc ngoài däng k theo hQc chuo'ng trInh dào 

to trInh d tin si bang ting Vit: 

Chüng chi ting Vit ti thiu ti'r bc 4 trâ len theo 

Khung näng 1rc ting Vit dung cho ngu?ñ nuOc ngoài 

7 

1.5. Kinh nghim và thâm niên cong tác: 10 

Th?ñ gian hoat dng chuyên 
mon 

l0nämtthlên 10 

8 - 9 näm 8 

6-7 6 

4-5 4 

2-3 2 

Tng s dim cila phân thu nhât: ; Bang chfr:  

Phn thü' hal: Châm dê cu'ong nghiên ctiu tôi da 50 diem gm: 

No, dung dánh gia 
Diem 

toida 
Diem 

., 
danhgia 

Gin chu 

2.1. Ni dung d curong nghiên curu: 30 

D tài CO tinh khoa h9c, thirc tin và khà thi 15 

D cucing cO b CiJC d.y dü, mtch Itc và hçp 1 15 

2.2. TrInh bay dê curong nghiên cü'u: 20 

Thai gian trInh bay không qua 30 phUt 2 
Thuyt trInh tir tin, rO rang, mich lc, kru bat,... 10 
Giái trInh vn d ma thành viên hi dng dtt ra 5 
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Trã Ryi câu hói cUa thãnh viên hi dng 3 

Tng so diem cüa phn thñ' hai: ; Bang chfr:  

KET LUN: TONG sO DIEM CUA HAl PHAN: ; BANG CHU'  

Hái Phông, ngày  tháng .... nám 20.... 
Ngtr&i dánh giá 

(Kj)vaghirOhQtên) 
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PHU LUC 06 

QUY DINH  VE TO CHUC GIANG DY, DANH GIA HQC PHAN 

1. Quy djnh chung 

Khi tiêp nhtn nghiên clru sinh, can cIt trInh d) cüa tItng nghien clru sinh, 

van bang nghiên cItu sinh cia có, các hçc phn nghiên clru sinh cia hpc i trInh d 

dai hçc và thac si (nu co), ngithi hithng dn nghiên elm sinh và Dm vi chuyên 

mon ci xut các h9c phn b sung cn thi& trInh d di h9c, thac Si; các bce 

phn bt buc ó trInh d tin si nm trong chucmg trInh dào tao  trInh d thc si, 

trInh d tin si cia duçic phê duyt và các chuyên d tin Si sao cho phU hçip, thit 

thirc vi qua trInh dâo tio và thirc hin d tài lutn an cüa nghiên clru sinh, trInh 

Hiu trithng phê duyt. Vin Dào tao  sau dti hc xây drng k hoach hçc ttp theo 

d xut cüa Dorn  vj chuyên mon và thông báo cho nghiên elm sinh thirc hin. 

Di vOi cáe hc phn b sung a trInh d dai  bce, thac si, nghiên clru sinh 

phài theo hc cüng lItp dào tao  trInh d tucing 1mg cüa Trinmg Dai  hçc Hang hài 

Vit Nam hoc Co sIt dào tao  khác do TruItng gIn dn hoc. DM vIti eác hçc phn a 

trInh d tin si, Truang trin khai thire hin tai  TruItng. 

Trong thIti gian ti cia là 24 tháng k tIn khi trInng tuyn TruItng t chIne d 

nghiên clru sinh hoàn thành các hc phn b sung, các hc phn It trInh d tin Si. 

Vic t chIne giàng day, dánh giá các hçc phn b sung, các hc phn It trInh 

d tin si cIna nghiên elm sinh phâi dam bão các yêu cu sau day: 

- Khuyn khIch và dôi hOi chIt dng tr hoc, tr nghiên clru cIta nghiên elm 

sinh; 

- Vie dánh giá và tInh dim hc phn trong chiicing trInh dào tao  tin si 

duçnc áp diing quy djnh v dánh giá và tInh dim hc phn theo quy ch dào tao 

trInb d dai hoc. 

- Vic dánh giá theo quy trInh dánh giá kbách quan, lien tic trong qua trInh 

dào tao.  Thang dim dánh giá tInng hc phn duc quy djnh c11 th trong chuong 

trInh dào tao  trInh d tin si chuyên ngành dào tao. 

Don vj chuyên mOn có nhim vii xây drng chuong trInh dào tao,  Vin Dào 

tao sau  dai  hçc là don vj du mi có nhim vv t chIne, theo dOi, thm djnh vice 

xây drng chuong trInh dào tao,  b sung, diu chinh danh miie và ni dung eáe hçc 

phn, các ehuyên d tin si theo yêu cu cIta chuyên ngành dào tao  và quy djnh eIta 

Truô'ng, trInh Hiu truItng phê duyt. 
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2. To chüc giãng diy 

Trong to chirc giâng day, các giãng viên thrçic phân cong phái chü phi 

hçp truyên dtt kiên thü'c trên lop v&i t1r h9c, tr nghiên ciru cüa nghiên ciru sinh, 

phát buy tInh tIch circ trong h9c tp cüa nghiên cüu sinh thông qua vic giao dcc 

tài 1iu, viêt thu hoach,  tiêu 1un, bài tp Rn,... Trong thai gian giâng hçc phn, 

giãng viên cn b trI ljch d tip và giüp dc nghiên ciru sinh v chuyên mon. 

Dan vj chuyên mon chju trách nhim chInh v phân cong giáo viên giãng 

dy cO hc vi tin sT trâ len v chuyên mOn. Nhctng Dcm vi chuyên mon khOng Co 

giâng viên dü diu kin tham gia giáng day, Nba truOng së trirc tip mi giâng viên 

ben ngoài tham gia giãng dty. 

Giâng viên chju trách nhim v phtrcmg pháp giâng day, quân 1 nghiên ciru 

sinh trong gRi len lOp, diu kin dir thi h& hc phn và dánh giá kt qua hc tp 

cüa nghiên cüu sinh. Vin Dào tao  sau  dai  hçc có trách nhim cung cp danh sách 

nghiên cru sinh, lap hc vá chtn chinh nghiên ciru sinh khi giâng viên có yêu cAu. 

3. Dánh giá hQc phân 

Dánh giá hçc phn Tiu 1un tng quan và các chuyên d tin si duçic quy 

djnh tai  miic 5 cüa Phii liic nay. 

Di vói các hc phtn cOn lai,  Vin Dào tao  sau  dai  hc chju trách nhim v 

t chc thi ht hc phn, phân cOng can bO coi thi, mi phOng thi It nht 02 can b 

coi thi. Vic giao, nhn bài thi và trã bài thi duqc tin hành tai  Vin Dào tao  sau 

dai hçc, Dan vj chuyên mOn tham gia giãng dy phâi giri k& qua thi v Vin Dào 

tao sau  dai  hc chm nht 10 ngày k t1r ngày thi ht hc phn. 

Thang diem dánh giá: 

- S diing thang dim 10, thang dim chü (A, A+, B, B+, C, C+, D, D+, F) 

d dánh giá kt qua hc tp cüa tüng hc phn. Quy di dim giüa các thang dim 

thirc hin theo bang sau: 

Thang dim 10 Thang dim chfr 

Dt 

9,0~10,0 A+ 

8,5~8,9 A 

8,0~8,4 B+ 

7,0 -- 7,9 B 

6,5~6,9 C+ 



46 

Thang dim 10 Thang dim chfl 

5,5~6,4 C 

5,0~5,4 D+ 

4,0~4,9 D 

Khôngdtt 0~3,9 F 

Dánh giá két qua hQcphán. 

- Dim dánh giá h9c phn gm các thành phtn sau: 

Z: dim dánh giá hc phn; 

X: dim dánh giá trong qua trInh hçc tp bao gm dim thão 1un (Xi) và 

dim bài tp 1in (X2). 

Y: dim thi/dánh giá kk thüc bce phn. 

Các thành phn dim dánh giá hc phn dtxçc th hin trong d cuang chi 

ti& hçc phn Va dugc cong b cho nguôi bce trong bui dtu tiên khi thirc hin 

giâng dy hçc phn. Riêng hc phn Tiu 1utn tng quan và các hçc phn chuyên 

d tin si không si'r diing dim X d tInh kt qua hc tap. 

- Cong thüc tInh diem dánh giá hc phn Tiu 1un tng quan và các hçc 

phn chuyên d tin Si: 

z=Y 

- Cong thirc tInh dim dánh giá hçc phn con 1ti: 

Z = 0,2X1  + 0,3X2  + 0,5Y 

D dugc dir thi kt thüc hc phn, sinh viên phâi dam bâo tham dr It nht 

75% thii gian theo k hoach hc tp và tt câ các dim thành phn X1  ~ 4. Trithng 

hçip không dU diu kin dr thi thI ghi X = 0 và Z = 0 (không dü diu kin dir thi). 

Dim thi kt thüc hçc phn (Y) phâi dam bão diu kin 4. Trumg hqp Y < 4 thI 

Z = 0. Dim X, Y, Z duqc 1y theo thang dim 10, 1am trOn dn 1 cht so sau dâu 

phy. 
.) ., . 4. Dieu kiçn di thi ket thuc hc phan 

- Nghiên ciru sinh duge dçr thi kt thüc hçc phn kbi có dü các diu kin sau: 

a) Tham dir It nht 75% s tit len lOp l' thuy& dã quy djnh trong d cung 

chi tit hçc ph.n. 

b) Tham dir dy dü bui thirc hành!thI nghim/thào 1u.n, sinh hott khoa hc 
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(nu co). 

c) Co dü các thành phân diem dánh giá trong qua trInh bce tip. 

Nghiên ciiru sinh vng mt có 11 do chInh dáng mt trong các bui thirc hànhlthI 

nghim duçic Dan vj chuyên mônlgiâng viên xem xét b trI bui khác; vng mt có 11 

do chInh dáng mOt  trong các buôi sinh boat khoa hçc duçic Dan vj chuyén mônlgiâng 

viên xem xét cho np báo cáo khoa bce thay th. 

Nghiên c1ru sinh vng mt có 11 do chInh dáng mt trong các dqt kim tra 

djnh kS",  dçit thi k& thüc hc phn duqc dir dçit kim tra, thi b sung (tririmg hçp 

nay duqc coi là thi In du). Ljch kim tra, thi b sung phãi ducic xác djnh trong k 

hoach giàng diy. Không th chüc kim tra lti cho nhng nghiên c1u sinh có dim 

kim tra djnh kS' dat duâi 5 (dim D+) và không t chirc thi 'aj  hçc phn. 

Không t chirc kim tra, thi ngoài các kI kim tra và thi nêu trong k hoach 

giáng dy và dâ duçic cong b tr du khoá hoc. 

Nghiên ciru sinh không dü diu kin dir thi kt thüc hçc phân nào, hoc dim 

dánh giá hc phn nào duOi 5 (dim D+) thI phãi he laj  hc ph&n do và np dy 

dü kinh phi theo quy djnh. 

- Vói kt qua dánh giá hçc phtn nào không dat  yêu cu, nghiên ciru sinh phãi 

hc lai  hc phn dO. S hc phn duqc hc laj  cüa mt nghiên ciru sinh không qua 

ba hc phn và nghiên ciru sinh phãi tir tiic kinh phi hc tp các hc phn nay. 

Nêu nghiên ciru sinh cO bn hc phn tth len phái hc iaj  hotc nu hc lai  tü mt 

dn ba hçc phtn ma có dim hc phn cüa mt hc phn vn dat  duâi 5 (dim D+) 

thI nghiên ciru sinh s bj dInh chi hçc tap. 

- Các khiu nai  v dim chm thrçc giái quy& theo quy djnh cüa Trming 

trong vOng 15 ngày, k tü ngày cong b k& qua. 

- Xü ii vi phm trong qua trInh dánh giá bce phn. 

Vic xir 11 vi phm khi kim tra, thi kt thüc hçc phn thirc hin theo các quy 

djnh hin hànb cüa Bô Giáo dic và Dào tao  và cüa Trithng. Nghiên ciru sinh sao 

chép bài tp/bài tp Rin, tiu lun cüa ngLthi khác së bj dim không (0) cho phn 

bài tp/bài t.p lan, tiêu luQtn do. 

- Khi hoàn thành chucing trInh, nghiên can sinh di.rçc TriRing c.p bang diem 

toàn khoá, trong dO cO ghi rO dim trung bInh chung các hc phn. Tru?ing hçip 

nghiên can sinh thrçc g1ri dn co sâ khác hc mt so hc phân thI cci sv nhn s 

cp chrng chi cho mt hc phtn hoc bang dim cho nhiu hc phn, co sâ gai sê 

ghi tng hqp tt cá các dim vào mt bang dim chung, trong do ghi chü nhng 
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dim thi do co sâ dào tao khác cp. 

Nghiên ciru sinh chi.ra có bang thac si, Co bang thac si không dung chuyên 

ngành dào tao  tin si phài h9c và thi ly dim các h9c phn trong chi.rang trInh dào 

tao sau  dai  h9c cüng vOl h9c viên cüa các lOp cao hc cüng chuyên ngành. 

Không cho phép nghiên ciru sinh không dat  hçc phn 0 c sO dào tao  nay 

duçc dr thi d 1y dim hçc phn do 0 mt c sO dào tao  khác. 

Bang dim dtp cho nghiên cru sinh có d.y dü các dim hçc phAn, dim bão 

v tiu 1un tng quan và các chuyên d tin si. Cui cüng là ngày cp bang dim, 

du và chü k cüa Hiu truOng hoc duçvc Hiu truOng üy quyn. 

5. Quy djnh ye dánh giá tiu Iun tong quan, chuyên d tin si 

a) Tiu ban dánh giá tiu 1un thng quan ho.c chuyên d tin si, là nhüng 

nguOi cO chi.rc danh khoa hçc, có h9c vj t1r tin si trO len, am hiu linh virc nghiên 

ciru cüa chuyên d& d tài lun an do Hiu truOng quyt djnh thành l.p, trên Ca sO 

d xuât cUa Vin Dào tao  sau  dai  h9c và Dan vj chuyên mon. 

Tiêu ban gôm 5 thành viên (gm: TruOng tiu ban, thu k2  và các üy viên), 

trong do có It nht 2 thành viên ngoài TruOng. NguOi huOng dn lun an, nguOi Co 

quan h b, mc, vq, chng, con, anh chj em rut, ngi.rOi duOi quyn quãn l trrc 

tip cüa nghiên ciru sinh, không tham gia thành viên Tiêu ban. 

Tiêu ban chtm tiu 1un tng quan vãJhoc chuyên d tin si së không duçc 

t chüc thirc hin trong triRmg hçip sau: 

- Vng TruOng tiu ban; 

- yang thi.r ks'; 

- Vng t1r 2 thành viên trong Tiu ban trO len. 

b) Không t chOc bão v tiu lun tng quan và chuyên dê tiên si cho nghiên 

ciru sinh trong các truOng hqp sau: 

- Nghiên cOu sinh dang bj hInh thüc ki 1ut tii cânh cáo trO len; 

- Nghiên ciru sinh chua hoàn thành hçc phi dào tao  tInh dn th0i dim bào 

v theo quy djnh; 

- Nghiên ciru sinh bão v ln thu ba. 

Các chi phi lien quan dn vic bào v lai  tiu lun tng quan, chuyên d tin 

si do nghiên ciru sinh chju và thc hin. 

c) Nghiên cOu sinh chuyn 06 quyn thuyt minh tiu 1un tng quan hoc 

chuyên d tin si (dOng bla mm ni-ion, ghi rO ngày tháng phé duyt và chü k cüa 
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nguii hi.thng dn khoa hçc, không dung cht k phô to) v Vin Dào tao  sau  dai 
bce theo dung thi gian quy djnh. 

Trii&ng hçip nghiên c1ru sinh chuyn v Vin Dào tao  sau  dai  hçc không 

dung thai gian thông báo theo quy djnh së chuyn sang dt bão v k tip. 

HInh thirc trInh bay chuyên d tin si theo dung mu quy djnh cüa Nhà 

tnxông. 

c) Thang dim dánh giá tiu 1un tng quan và chuyên d trInh d tin si nhu 

bang dixOi day: 

Xêp 1oii Thang dim 10 Thang dim chfr 

Dtt 

Xdtt sc Tir 9,0 dênlO A+ 

Giói 
Tr8,5dn8,9 A 

Tr8,0dên8,4 B+ 

Khá Tü'7,0dên7,9 B 

Trung bInh 
TÜ6,5dên6,9 c+ 

Ti~5,5dên6,4 C 

Yu 
Tr5,0dén5,4 D+ 

Tr4,0dên4,9 D 

Khong dtt Kern Duâi 4,0 F 

C/ia fl: Dánh giá các hc phn trInh d tin Si, tiu 1un tng quan và chuyên 

d tin si dugc phép cho dim lé dn 0,5 và dim trung bInh dugc tInh lé dn 01 

chU s th.p phân. 

Ghi c/ia: Toàn b các biu mu lien quan dixçic quy djnh th trong quy 

trInh ISO cüa Viên Dào tao sau dai hoc. 
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PHU LUC 07 

QUY DINH yE NT-IUNG THAY DOT TRONG QUA TRINH DAO TO 

NGHIEN CUU SINH 
. A 1. Thay doi de tai 1uin an 

Trong qua trInh thirc hin 1un an, nghiên cüu sinh có th lam dan xin thay 

di d tài, có kin cüa nguôri huàng dan. Vic thay dôi d tài lun an chi thirc 

hin khi có 1 do chInh dáng nhu: d tài nghiên c1ru dä có nguYi bão v; khó khàn 

v phucing tin, thit bj, thu thp dü 1iu, s lieu nghiên cüu,... không th khc 

phiic duçic. Hiu tru&ng có trách nhim xem xét tnrórc khi quyt djnh. Vic thay 

dôi dê tâi chi giãi quyt trong nira dtu cüa th?ii gian dào tto. 

- D& vói lun an sau khi thirc hin Hi thâo khoa hçc cp Truông v d tài 

nghiên cüu cüa nghiên ciru sinh, nu cn thit có th chinh sira, hiu chinh hoc b 

sung ten d tài lun an d phU hçp vth ni dung nghiên ciru cüa lun an, nhung 

huàng nghiên ciru không thay di. Trong biên ban hi thão cn ghi rO vic hiu 

chinh nay. Nghiên ciru sinh phãi lam dan d nghj (co xác nh.n cüa nguôi huóng 

dn khoa h9c) chuyn v Vin Dào tao  sau  dai  h9c, trInh Hiu trithng xem xét 

trithc khi quyt djnh. 

- Di vi 1utn an khi thixc hin dánh giá a dan vj chuyên rnôn, Hi dng d 

ngh süa di, diu chinh ten d tài 1un an cho phü hçip, chInh xác vâi ni dung 

luân an và kt qua dat  dugc, nhi.rng huàng nghiên ciru không thay di, thI Hi dng 

cn có quyt nghj v vn d nay trong biên bàn dánh giá 1un an & dan vj chuyên 

mon cüa nghiên cüu sinh. 

Vic thay di chuyên ngành dào tao  do Hiu tru&ng quyt djnh. 

2. B sung hoc thay diii ngu'ô'i hir&ng dn 

Vic b sung hoc thay di ngu&i hu&ng dn duçic xem xét trong nhftng 

tru&ng hçip that cn thit nhu: ngu&i hu&ng dn chuyn cOng tác, di cong tác nu&c 

ngoài dài han,  m nng kéo dài, qua d&i, hoc do yêu cu cüa d tài nghiên ciru,... 

Ngu&i hu&ng dn b sung ho.c thay th cüng phãi dáp 1mg dy dü các tiêu chun 

v ngu&i huàng dn quy djnh tai  Diu 5 cüa Quy ch nay. 

Trong h sa trmnh Hiu truâng phài có kin cüa ngl.r&i dang trirc tip 
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hithng dn (trü tnthng hçp m ntng kéo dài hoc dã qua dii), kin cüa ngithi 

hung dn së duçic thay th, 1 ljch khoa h9c Va CáC h so cn thit chirng minh 

diêu kiin, tiêu chuân cüa ngu?i hithng dn bô sung hoc thay th d Hiu trithng 

xem xét quyt djnh. 

Vic b sung hotc thay di ngixñ hthng dn chi th?c hin chm nht là mt 

nàm trinc khi nghien c11u sinh bào v 1un an. 

3. Gia hin thô'i gian nghiên cu'u và thirc hin Iun an tin si 

Thii han  dào t.o nghiên cIru sinh dã discic ghi rô trong quyt djnh cong nhn 

nghiên ciru sinh cüa Hiu truâng. Nu nghiên ciru sinh không có khã nàng hoàn 

thành chuong trInh dào tio dUng thñ han  quy djnh thI có th lam don xin gia han 

h9c tip,  chm nht 06 tháng tnthc khi ht han. 

Nghiên ciru sinh duçic xem xét gia han  thñ gian nghiên ciru và thirc hin 

luân an tin si v1i các diu kin dam bão trong phm vi thai gian kéo dài Iun an sê 

di.rçic bào v a cp Tnr&ng. 

Vic xem xét gia han  chi thirc hin khi nghiên c&i sinh dã hoàn thành các 

bce phn b sung và các hc phn a trInh d tin si cUa chuong trInh dào tao  tin Si 

quy djnh tai  Diu 2 cUa Quy ch và thuc vào mt trong các tris?mg hçip sau day: 

- Dà hoàn thành 1utn an, dang hoàn tht h so d báo v; 

- Dã hoàn thành 1un an nhixng con thiu bài báo theo quy djnh, dang vi& 

hoe dang cha dugc dang; 

- Dã hoàn thành các cong vic co bàn cUa luân an (nhu khão sat, thI nghim, 

thrc nghim, tInh toán,...) nhung chua vit xong 1un an. 

- Co các l do khách quan chInh dáng lam nghiên cru sinh chua hoàn thành 

ni dung di,r djnh cUa 1un an (nhu di thirc tip,  hçc tp i nuac ngoài trong th?ii gian 

lam nghiên ciru sinh,...). 

Nhà truOng có trách nhim xem xét don xin gia han  cUa nghiên c1u sinh. 

Nu thai gian gia han  không qua 24 tháng thI Vin Dào tao  sau  dai  hçc 1p  h so 

trInh Hiu tnthng quyt djnh. H so xét gia han  gôm: 

- Dan xin gia han  cUa nghiên ciru sinh, trong do nêu rO 1 do xin gia han,  cac 

viêc dâ lam duçic, các vic con lai cn phái hoàn thành, k hoach  cii th chi tit d 
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hoàn thânh các cong vic con lai,  các bin pháp khã thi dã th%rc hin k hoach  do, 

thôi gian d nghj kéo dài; 

- Nhn xét vâ d nghj cüa ngut'Ji huOng dan, trong dO nêu rO tinh than lam 

vic và các kt qua dã dat  diiçic cüa nghiên ciru sinh, nguyen nhân phâi kéo dâi thii 

gian, triên vpng hoãn thành 1un an, d nghj v thai gian dtn phâi kéo dài; 

- Các chirng cr v nguyen nhân ánh huâng dn tin d thirc hin d tai  1un 

an nu có (nhu h sc khám chtta bnh, nm vin cüa bnh vin; quy& djnh ci.r di 

hc tap, thic tp a nuâc ngoài,...); 

Nghiên ciru sinh không có khã näng hoàn thành 1u.n an, bâo v tai  dn vj 

chuyên mon (cp co sâ) và di.rqc thông qua trong 24 tháng gia han,  Hiu truang 

quy& djnh cho nghiên ciru sinh thôi hçc. Kt qua h9c tp cüa chung trInh dào tao 

trInh d tin si dugc bâo hxu theo quy djnh tai  Diu 13 cüa Quy ch nay. 

Ghi chá: Toân b các biu mu lien quan duçc quy djnh c1i th trong quy 

trInh ISO cüa Vin Dâo tao sau dai hoc. 
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PHV LUC  08 

QUY TRIN}I BAO LIJU, CONG NHN, CHUYEN DOT KET QUA HQC TLP, 
NGHIEN CI1J1J CUA NGHIEN COU SINH 

1. Bâo 1u'ukt quâh9c tp 

- Nghiên ciru sinh lam don d nghj bâo luu kt qua bce tip, nghiên ciru theo 
mu quy djnh; 

- Vin Dào tto sau dai  hc trInh Hiu Tru&ng k Quyêt djnh ye vic bâo liru 
kt qua hc ttp, nghiên ciu cüa nghiên cru sinh; 

- Thi htn bão lu'u kt qua hc tap, nghiên ciru t6i da là 03 näm ké t& th?yi 
dim có hiu hrc cüa Quyt djnh. 

2. Cong nhn, chuyn di kt qua hc tap,  nghiên cü'u 

- Nghiên ciru sinh lam don d nghj cong nhtn và1hoc chuyn di kt qua hçc 
tip, nghiên ciru theo mu quy djnh; 

- Hi dng chuyên mon duçic thành l.p theo d xut cüa Trithng dcm vj 

chuyên mon có ngành dào tao  trInh d tin si, bao gm 5 thành viên, dam bào 

thành phtn nhu sau: Chü tjch Hi dng là Truâng hoc Phó don vj chuyên mon có 

ngành dào tao  trInh d tin sT; thu k hi dng và các üy viên là giâng viên Co hüu 

cüa Tnrông dáp trng các tiêu chun cüa giâng viên giãng day trInh d tin sT nhu 

quy djnh tai  Diu 4 cüa Quy ch nay. 

- Vin Dào tao  sau  dai  hpc trInh Hiu Trithng k Quyt djnh v vic thành 1p 

Hi dông chuyên môn; 

- Hi dng chuyên mon hp và xem xét cong nhn vàJhoc chuyn di kt 

qua hc tap, nghiên ciru cüa nghiên c1ru sinh. Van bàn hçp Hi dng chuyên môn, 

ngoài Quyt djnh thành lip, bao gm: Bang dim k& qua hc tap, nghiên ci'ru cüa 

nghiên ciru sinh và minh chirng kern theo; Biên bàn hçp Hi dng có chü k dy 
dü cüa cac thành viên, trong do nêu rô kt lun ci th v ni dung cOng nhn 

vàJhotc chuyn di kt qua bce tap, nghiên ciru cüa nghiên ci'ru sinh. 

Ghi chá: Toàn b biu mu lien quan duqc quy djnh cii th trong quy trInb 

ISO cüa Vin Dào tao  sau dai hoc. 
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PHV LVC  09 
NHIEM VU, QUYEN CÜA DN V CHUYEN MON VA 

VIN DAO TAO SAU DI HQC 

I. Nhim vi và quyn cüa don vj chuyên mon 

1. Xây dirng chwmg trInh dào to trInh d tin si; Co k hotch b sung cp nht 

chi.rcmg trInh dào tao  trInh d tin Si; biên soan  các bài giãng, tài 1iu giâng dy và 

vit giáo trInh giâng dy các hçc phn trong chuang trInh dào tao  tin si. 

2. Phi hp vth Vin sau dai  hçc và các dan vj lien quan trong Trung có k 

hoach 1p h sa dàng k ma chuyên ngành dào tao  trInh d tin Si khi dU diu kin. 

3. Thông qua k hoach h9c ttp và nghiên cüu khoa hc cüa nghiên ciru sinh; tao 

diu kiên, h trç, don dc, giám sat và kim tra vic thicc hin k hoach. 

4. Phân cong giâng viên tham gia giâng day các hc phn b sung, hQc phn 

trong chrnmg trInh dào tao  trInh d tin Si phü hp vai Diu 2 cüa Quy ch nay. 

5. D xut danh sách các thành viên cüa Tiêu ban chuyên mOn xét tuyên nghiên 

ciru sinh, dánh giá h sci däng k dir tuyn và nàng 1irc, tix cht cüa thI sinh. Lp 

biên ban dánh giá, xp loai  kt qua xét tuyn nghiên ciru sinh trong các dçt xét 

tuyn trInh Hiu trithng quyt djnh tuyn ch9n. 

6. Xem xét và thông qua các h9c phn b sung, các h9c phn trong chuang trInh 

dào tao  trmnh d tin i bao gm: các h9c phn trInh d dai  h9c, thac ST và tiên si. 

Co k hoach  giám sat và kim tra vic th%rc hin chuo'ng trmnh vá k hoach nghiên 

ciu, dào tao  cüa nghiên ciru sinh. 

7. D xut nghiên ciru sinh v sinh hoat chuyên mon tai  các b mon trong thai 

gian nghiên cü'u tai  don vj chuyên mon. 

a) T chirc các bui sinh hoat chuyên mon djnh kS'  cho giáng viên và nghiên c1ru 

sinh d nghiên ciru sinh báo cáo chuyên d nghiên cüu và kt qua nghiên ciru. 

b) T chirc djnh k' báo cáo khoa hçc v d tài nghien cüu, hoc mt phn d tài 

nghien ciru, ho.c linh virc nghiên ciru, báo cáo d tái nghiên ciru khoa h9c, t chüc 

hi tháo khoa h9c v d tài nghiên ciru,... cüa nghiên ciru sinh tai  don vj chuyên 

mon (dtp Khoa, Vin); h trçY và giüp d& nghiên cfru sinh thirc hin hi tháo khoa 

hçc v d tài lutn an nghiên ciru cp Truang theo k hoach cüa Truô'ng; phân cOng 
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nghiên ciru sinh trq giâng, giâng day, huóng dn sinh viên nghién ciru khoa h9c, 

dua sinh viên di thirc hành, thirc tip,... 

c) HuOng dn, h trV và tao  diu kin cho nghiên cüu sinh trong vic dàng k, 

tham gia thirc hin d tài nghiên cCru khoa h9c các cap, dc bit là d tài nghiên 

cru khoa h9c cp Bô gn 1in vói vn d nghiên ciru cüa dê tài 1u.n an tin si. 

8. Quy djnh ljch lam vic cña nghiên ci.ru sinh vOi ngu?i huâng dn khoa hoc; 

ljch cüa dan vj chuyên mon nghe nghiên ciru sinh báo cáo k& qua hçc tip,  nghiên 

c1u trong näm bce. T chüc xem xét dánh giá kt qua hc tap, nghiên ciru; tinh 

than, thai d hc tap, nghiên ciru; khã nàng và trin vçng cüa nghiên ci'ru sinh va 

d nghj Hiu trithng quy& djnh vic tip tVc  hc tp di vâi trng nghiên cüu sinh. 

9. D xut danh mvc  các tp chI khoa hçc, k yu hi tháo qu& t ma nghiên 

ciru sinh phài g1ri cOng b k& qua nghiên cüu, phü hçip vâi quy djnh tai  dim c, 

khoân 1 Diu 17 cüa Quy ch nay. Huâng dan, lien h và h trçl nghiên ci'ru sinh 

thrc hành, thI nghim, tham gia hi thâo khoa hc và gui cong b kt qua nghiên 

ciru trong Va ngoài nrnc. 

10. D nghj Hiu trithng quyt djnh vic chinh sira, thay di ten d tài lu.n an, 

b sung hoc thay di ngixôi hung dan, rut ngn hoc kéo dài th?yi gian dào tao, 

chuyn co sâ dào tao  cüa nghiên ciru sinh, cong nhn và chuyn di k& qua hçc 

ttp, nghiên ciru. 

11. Co các bin pháp quán l và thrc hin quãn l chtt ch nghiên ci'ru sinh 

trong su& qua trInh hçc tip, nghiên cüu. Hang näm báo cáo Nba triRing và Thu 

truâng don vi, cOng tác cüa nghiên ciru sinh v tInh hInh hc tip, nghiên cüu cüa 

nghiên ciru sinh. 

II. Nhim vii và quyên cüa Vin Dào tto sau diii hc 

1. Vin Dào tao  sau  dai  hoc don vj du mi chju trách nhim truuc Hiu trueing 

v tuyn sinh, t chuc và quán l chit luçmg dào tao  trInh d tin si. 

2. Phi hçip vâi dan vj chuyên mon và dan vj lien quan trong Trueing Co kê 

hoach 1p h so däng k mi ngành, chuyên ngành dào to trInh d tiên si khi du 

diu kiên. 

3. Xây dirng k hoach, chi tiêu tuyn sinh hang nàm cüa Trtthng theo tmg 
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chuyên ngành dào tao  và báo cáo Bô Giáo diic và Dào tao. 

4. T chirc xây dimg chucng trInh dào tao,  tài 1iu giãng day, k hoach  giãng 

dy di vói các chuyên ngành dixçc phép dáo tao;  phê duyt danh miic các tp chI 

khoa bce và k' yu hi thão quc t ma nghiên ciru sinh giri cong b kt qua 

nghiên cthi theo tüng chuyên ngành dào tao. 

5. TrInh Hiu trueing quyt djnh: cong nhn nghién cüu sinh, d tài nghiên cüu, 

chuyên ngành, ngi.thi hithng dn khoa hc và thai gian dào tao  cüa nghiên ciru 

sinh; xir 1 nhUTlg thay d,i trong qua trInh dào tao  nghiên ciu sinh, nhu: thay di 

d tài, ngithi hung dan, thai gian dào tao,  gia  han  thai gian dào tao,  bão v truc 

thai han,  hInh thirc dào tao  hay chuyn co sâ dáo tao  cho nghiên ciru sinh, cong 

nhn và chuyn di kt qua hc tip, nghiên cru,... 

6. To chic và quail 1 dào tao  theo chuang trInh dào tao  dã duc duyt, kim tra 

theo dôi tin d th%rc hin giáng day  cüa dn vi chuyên mOn. Tao  diu kin d 

nghiên cru sinh duçic di thrc tap, thI nghim, tham gia hi nghj, hi tháo khoa he 

quôc tê a trong nuOc Va flUC ngoài. 

7. T chirc thrc hin và quân 1 theo quy djnh cüa Quy ch nay các quy trInh 

dijOi day, dam bâo dü nhân lirc am hiu 1mb v1rc v d tâi nghiên c1ru, Co trInh d 

chuyên mon và nghip v11: 

a) Các dçt bão v tiêu 1uQn tng quan và chuyên d tin Si; 

b) Hi thão khoa hc v d tài 1un an nghiên ctru cho nghiên ciru sinh a cp 

Truang (sau khi nghiên ciru sinh dã bão v dy dü và dat  yêu cu các chuyên dé 

tin si theo quy djnh); 

c) Báo v 1un an tin si a dn vj chuyên môn; 

d) Phán bin dc lap; 

d) Báo v 1un an tin si cp Tri.thng; 

e) Thm dinh luân an tin si. 

8. Quán 1 qua trInh dáo tao,  hc tp và nghiên cru cüa nghiên cru sinh; to chic 

thi và quán 1 vic thi ht hc phn; cp bang dim hc t.p; cp giy chirng nhn 

cho nghiên cüu sinh dä hoàn thành chuang trInh dào tao,  dã báo v 1un an tin si 

trong thai gian thm djnh 1un an; d nghj Hiu trithng cp bang tin si và quãn 1 
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vic cp btng tin si theo quy dnh hin hành. 

9. Cong b cong khai, cp nht và duy trI trén trang thông tin din tir toàn van 

1un an, torn tt 1un an, nhUTlg dim mOi cüa ttirng 1un an (bang ting Vit Va 

ting Anh) t1r khi chun bj báo v dn sau khi bâo v; danh sách nghiên ci'ru sinh 

hang närn; các d tài nghiên cü'u clang thirc hin; danh sách nghiên ciru sinh dã 

di.rqc cp bang tin si. 

10. Theo dOi, kim tra, xác nhn kMi lixçmg giáng day, hçip dng vâ thanh 1 

hcip dng giãng dy các hçc phn di vói giâng viên; hrnrng dn tiu 1un thng 

quan, chuyên d tin si và hithng dn 1un an tin si di vâi nguèd huàng dn khoa 

h9c theo quy djnh. 

11. Thirc hin các nhim vii và quyn khác theo quy djnh cüa Hiu tniâng. 
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PHVLVC1O 

TRINH TI) TO CH1C DAM-I GIA LUJN AN TIEN SI 
C DiN VI CHUYEN MON 

I. Quy d1nh chung 

1. Sau khi nghiên c1ru sinh dáp img dy dü các diu kin quy djnh tai  khoán 1 

cüa Diu 17 cüa Quy ch nay, trên Co s giâi thiu danh sách Hi dng dánh giá 

lu,n an cüa don vj chuyên môn, Vin Dào tao  sau  dai  h9c tham muu và trInh Hiu 

tru&ng ra quyt djnh thành 1p Hi dng dánh giá 1un an. 

2. Lun an duc g1ri dn các thành viên cüa Hi dng tnróc thai gian t chüc 

h9p Hi dng dánh giá It nht là 15 ngày. Các thành viên Hi dng phãi dcc 1un 

an và viêt nhn xét truâc khi dir phiên hp cüa Hi dng dánh giá lun an. 

3. Hi dng không t chüc hp dánh giá lun an nu xãy ra mt trong nhitng 

tri.thng hcip sau day: 

a) Vng mt Chü tjch Hi dng; 

b) Vng mt Thu k Hi dng; 

c) Vng mitt  ngu?i phân bin có ' kin không tan thành 1un an; 

d) Vng mitt  ti1r hai thành viên Hi dng tth len; 

d) Nghiên ciru sinh dang bj k 1u.t tir hInh thirc cành cáo tr len. 

4. Vic dánh giá Iun an phái tp trung chit yu vào vic thirc hin milc tiêu 

nghiên ciru, ni dung và chtt luqng cita lun an, dam bào sr chInh xác, khách 

quan, khoa hoc, tranh thU di.rgc nhiu kin dóng gop cita các nhà khoa hc trong 

vic xem xét dánh giá 1un an cita nghiên ciru sinh. 

5. Hi dng dánh giá 1un an don vj chuyên mon duqc quy djnh tai  khoàn 3, 4 

Diêu 17 Quy ch nay. 
S S A r A 9 9 A A 

II. Trinh ti tien hanh burn danh gia 1uin an r o' don v chuyen mon 

1. Dai  din Vin Dào tao  sau  dai  hc tuyên b 1 do, cong b quy& djnh thành 

1p Hi dng dánh giá 1utn an a don vj chuyên mon cita Hiu trtthng. 

2. Chit tjch hi dng diu khin bui hçp dánh giá lun an, cong b s luqng 

thành viên cUa Hi dng và các diu kin d dugc tin hành dánh giá 1un an a don 

vi chuyên mon. 
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3. Thu k hi dông d9c 1,2 ljch khoa h9c cüa NCS. 

4. Nghién ciru sinh trInh bay ni dung 1un an, không dc theo torn tat 1un an 

hoc theo van ban dã chun b. Thai gian trInh bay cüa nghiên ciru sinh không qua 

30 phüt. 

5. Hai phân bin d9c nhn xét. 

6. Các thành viên hi dông và nhüng ngithi tharn d? dt câu hOi hoc phát biu 

kin v nhung kt qua dã dt duçic, nhu'ng dim mi cüa 1un an, nhng vn d 

chua giâi quy& duçc, nh&ng dim cn b sung hoc sira chüa. 

7. Nghiên ciiru sinh trá Ru các câu hói va các kin trao di. 

8. Nu không cOn vn d tranh 1un ho.c các vn d dã duqc lam rO, Hi dng 

hp riéng. Tmg thãnh viên hi dng ghi kin nhtn xét vào phiu nhtn xét và 

phái ghi rO tan thành hay chua tan thành d 1un an duçuc bao v trixâc Hi dng 

chm 1un an cp Tru?ung. Nu tiir 3/4 trâ len s thành viên có mt tan thành thI 

1un an dt yêu cAu. Dira vào nhn xét cüa các thành viên, Hi dng thào 1un d 

thông qua kt 1un cüa Hi dng. 

9. Chü tjch hi dng cong b k& 1un cüa Hi dng. K& 1u.n cüa Hi dng cn 

kh&ng djnh: 

• Ten d tài 1un an có phü hçup vi ni dung và ma s chuyên ngành, có tr1ing 

1p v d tài Va ni dung vi các 1un an dã bâo v hay không. 

• ' nghT khoa h9c và thirc tiên cüa dé tài. 

• Nhttng kt qua mói dã dt dugc. 

• Nhting thiu sot cüa 1un an, vtn d cn b sung, 51ra chtta. 

• Mirc d dáp 1rng yêu c.0 cüa 1un an tin si v Ca ni dung và hInh thirc theo 

quy djnh ti Diu 19 cüa Quy ch nay. 

• Kt Iun: d nghj Hiu triRung cho phép nghiên ciru sinh bão v lun an cap 

TruOng hay chua. 

10. Biên bàn cuc h9p dánh giá 1un an cn ghi rO: 

• Thành viên hi dông có mt (h9 ten, h9c v, chüc danh khoa hçc, chuyên 

ngành, ncd lam vic, trách nhim trong Hi dng). 

• Khách tham d%r (hç ten, bce vj, chüc danh khoa hoc, chuyên ngành, noi lam 
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viêc). 

• Chi tit din bin bui bâo v, nhttng câu hôi hotc kin trao d,i, phát biu 

cüa thành viên hi dng Va khách mi (ghi rO ho ten, hc vj, chrc danh khoa 

h9c cüa ngui hói) và trá Ru cüa nghiên ciru sinh cho t11ng câu höi. 

• D nghj v vic diu chinh ten d tài nu ctn thit 

• K& 1un cüa Hi dng (nhu dâ nêu trên). 

Ghi chá: Toàn b các biu mu lien quan duçc quy djnh ci th trong quy trInh 

ISO cüa Vin Dào tao sau dai hoc. 
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PHULUC11 

QUY DIN}I yE PHAN B[N DOC  LP 

I. Quy djnh chung 

1. ' kin cüa phãn bin dc 1p có vai trô tu vn cho Hiu trithng trong vic 

xem xét dánh giá chit luqng cüa 1un an tin sT và quyt djnh cho nghiên ciru sinh 

bâo v 1un an. Khuyn khIch 1.y kin cüa phán bin dc 1p i nuâc ngoài. 

2. Don vj chuyên môn, ngi.thi hi.ncng dn và nghiên c&u sinh khong &rçlc tim 

hiu v phân bin dc lap. Các phán bin dc 1p có trách nhim bão m.t nhim 

vii, chirc trách cüa mInh, k cã khi dä hoàn thành vic phãn bin 1un an hay khi 

tham gia vâo Hi dng dánh giá 1un an cp Tri.thng. 

II. Yêu cu di vol phãn bin dc 1p 

1. Sau khi nhn duçic h so d nghj thành 1p Hi dng chm 1un an c.p 

Trueing cho nghiên ciru sinh, Hiu trithng m?ii hai chuyên gia lam phãn bin dc 

ltp cho 1un an. kin cüa phán bin dc 1p có giá trj ti.r vn cho Hiu trithng 

trong vic xem xét cho phép nghiên ciru sinh bão v 1un an dtp Truông. 

2. Hiu tnrng báo mt ten cüa phán bin dc l.p. Thông qua 1un an và bài báo 

cüa nghiên ciru sinh, phán bin dc 1p Co th bi& tác giâ 1u.n an và ngu?ñ hi.thng 

dn khoa hoc, nhung phân bin dc 1p không trao di trrc tip vOi nghiên cüu 

sinh hoc ngu?i hithng dn; không ti& 1 cho bt kI ai v thim v1i phân bin dc 

1p cüa minh. Nghiên c1ru sinh và ngui hrnng dn nghiên cüu sinh không duqc 

tim hiu v phân bin dc ltp, không duçvc tip xüc vâi phân bin dc lap. 

3. Phân bin dôc lap có nhim vu doc k lu.n an, torn tt lun an, bài báo, cong 

trInh khoa h9c dã cong b cüa nghién cru sinh và có kin dánh giá v giá trj 

khoa hçc, nhftng dóng gop cüa 1un an cho linh vrc khoa hçc chuyên ngành; 

nhüng dim dOng, sai cüa 1utn an; sir phü hqp cüa d tài lun an vâi ma so chuyên 

ngành; sr không trüng 1p cüa d tài, s 1iu, két qua nghiên cu, kt 1un cüa 1un 

an; tInh trung thirc, rô rang trong trIch dan; sir phán ánh kt qua 1un an trong 

nhUng cOng trinh dã cOng b; nhn djnh v cht lirng cOng trinh và tp chI däng 

bài cho nghiên ciu sinh; nhüng yêu cu dôi hOi nghiên ciru sinh phãi b sung, 

hoàn chinh 1un an. D kt 1un, phãn bin dc 1p cn cho kin dng hay chua 
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dng d 1un an dugc bào v cp Trumg. 

4. Khi 1un an thrçic Hiu trithng chp thun cho bào v, toàn van bàn nhn xét 

(khong có ten) cüa phàn bin dc 1p s duçc sao g1ri cho nghiên ciru sinh d 

nghiên c1ru, tip thu süa chtra hoc báo liju quan dim cüa minh, có van bàn giãi 

trmnh và kin cüa ngixôri huàng dn khoa hçc và chuyn v Trrniing. 

Trong thai gian không qua mOt  tháng k tü ngày nhn duçic nhn xét tan thành 

cüa các phân bin dc lap, nghiên ciru sinh phài hoàn chinh 1uQn an và g1ri mt bàn 

1un an dóng bla mm nilon, bàn torn tt 1un an và bàn giài trInh cüa nghiên ciru 

sinh v Vin Dào tto sau dti bce d thành 1p Hi dng dánh giá 1un an cp 

Tnthng. 

III. Quy trInh hra chn, girl 1y kin, xir kin cüa phãn bin dc 1p 

1. Truâc khi thành ltp Hi dng dánh giá 1un an cp Trueing, Hiu tru&ng xin 

kin cüa hai phân bin dc 1p v 1un an. 

2. Vin trueing Vin Dào tto sau dai  hc hoc Phó vin tn.thng Vin Dào to sau 

dai hçc (khi duçic üy quyn) và Phó Hiu trixâng phii trách dào tto sau d?i  hçc là 

nguYi trrc tip thirc hin quy trInh nay. 

3. Ln du, khi Ca hai phãn bin dOe  1p tan thành 1un an, Hiu tnrâng ra quyt 

dnh thành 1p HOi  dng dánh giá 1un an cp Tri.thng cho nghiên ciru sinh. Trong 

triiông hcp: 

- Khi có mOt  phân bin dOc  1p k.hông tan thành 1un an, Hiu truâng gui 1un an 

xin kin cüa phàn bin dOc  lQp thu ba. Nu phàn bin dOe  1p thcr ba tan thành 

1un an thI lun an duçic dua ra bào v a dip Truang. Nu phãn bin thir 3 không 

tan thành thI tin hành thrc hin quy trInh 1y kin phàn bin dOe  1p 1n thu hai 

theo each thüc tuclng tr 1n dtu. 

- Khi cà hai phân bin dOe  l.p không tan thành 1utn an thI yêu cu nghiên ciru 

sinh và nguai huông dn chinh sua, b sung lun an và trin khai quy trInh gui 1y 

kin phãn bin dOe  1p 1n thu hai theo cách thac tuong tr ln du. Không thiic 

hin 1y kin phán bin dOc  Ip 1n thu ba. 

4. Lutn an bj trã v d dánh giá 'ai a dan vj chuyên mon nu phàn bin dOe  1p 

thn thu hal không dtt. Tri.thng hçp nay, 1un an phãi duc chinh sira và t chuc bào 
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v 1i a dan vj chuyên mon. Nghiên ciru sinh chi dugc phép trInh 1i h so d nghj 

bão v sam nht sau 6 tháng và muon nht là 12 tháng k tir ngày 1un an bj trã 1ti. 

Ghi chá: Toân b biu mu lien quan dn phãn bin dc 1p duçic quy djnh 

cii th trong quy trInh ISO cüa Vin Dào tto sau dai  h9c. 



64 

PHVLVC 12 

QUY DJNH YE TRIINH BAY LUIN AN TIEN S, 

TOM TAT LUN AN TIEN SI, TRANG THÔNG TIN yE LUN AN TIEN SI 

I. Quy djnh chung v hInh thfrc và cu true 1un an tin sT 

1. Lun an duçic viêt bang ting Vit ho.c b.ng ting nithc ngoài si'r diving 

kiu chü' Times New Roman, c chQ 13-14, ma UNICODE. 

2. Co cam doan cüa nghiên cü'u sinh v ni dung 1un an. 

3. Câu tr1ic cüa 1utn an gôm: 

a) L2 do 1ra ch9n d tài, câu hôi nghiên c1ru, mvc  dIch, di tuçmg, phtm vi 

nghiên ciru, phuang pháp nghiên ciru, nghia khoa hçc hoc thirc tin cUa d tài; 

b) Tng quan v vn d nghiên c1ru: phân tIch, dánh giá các cong trInh nghiên 

ciru lien quan trçrc tip dn d tài 1un an da duqc cong b a trong và ngoài nuac, 

xác djnh mvc  tiêu cüa ct tài, ni dung và phucng pháp nghiên c1u; 

c) Cc sa l thuyt, l 1un, each tip cn vn d& nghiên ciru, phucing pháp 

nghiên ciru; 

d) Kt qua nghiên ciru và phân tIch dánh giá; 

d) Kt luQtn và kin nghj: trInh bay nhüng phát hin mâi, nhüng kt 1utn rat ra 

tü kt qua nghiên ciru; kiM nghj v nhng nghiên ciru tip theo; 

e) Danh miic tài 1iu tham khâo duçic trIch dn và si:r diing trong 1un an theo 

quy djnh cüa Truang; 

g) Danh mic các bài báo/công trInh khoa hc dã cong b lien quan dn d tài 

lutn an cüa nghiên ci'ru sinh kern theo van bàn dMg cüa các dng tác già (n&i 

có); 

h) Phii luc (nêu co). 

2. Danh rniic cong trInh dã cOng bô cüa tác già Co lien quan den d tài lun an 

và danh miic tài lieu tham khâo duçic trInh bay theo thông l quéc t. Tài lieu tham 

khão bao gm các tài 1iu dirçic trIch din, sir ding và d c.p trong lutn an. 

3. Ni dung chü yu và các kt qua nghiên cru cüa lun an phài d duçic cong 

b trên tp chI khoa h9c thuc danh mçlc WoS/Scopus, hoc chuong sách tham 

khão do các nhà xut bàn quc t có uy tin phát hành, hoc bài báo clang trên cac 
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tp chI khoa hçc trong nithc du'ç'c Hi dng Giáo su nhà nuâc quy djnh khung 

dim dánh giá tOi 0,75 dim tr len theo ngành dào tao,  hoc sách chuyên khão do 

các nhà xut bàn có uy tin trong ni.râc và quc t phát hành. 

II. Quy dnh ye trinh bay 1un an tien si 

Lun an phãi duçic trInh bay khoa h9c, ngn gçn, rO rang, mach lac, sach Se, 

không duçc ty xóa và trung thirc, có dánh s trang, dánh s bang biu, hInh ye, d 

thj. Thu tir trInh bay 1un an tin sT nhu sau: 

TRANG BIA CHINE (ben ngoài) 

TRANG BIA PHTJ (ben trong, ngay sau trang bla chInh) 

LOT CAM DOAN 

LOT CAM ON 

MTJC LIJC 

DANE MUC  cAc CHIJ VIET TAT VA K'? HI1U 

DAM-I MVC  CAC BANG 

DANE MITC CAC HINH 

MO DAU 

CWJONG 1 

CHUONG 2 

CHIJONG 3 

CHIJONG 

KET LUJN vA KIEN NGHI 

DANE MI5C CAC CONG TR1NH KHOA HQC CONG BO KET QUA 

NGHIEN CIJU CUA DE TAT LUAN AN 

TAT LIEU  THAM KHO 

PHIJ LIJC (né'u co) 

Minh hoa cii the: 

a) Bla 1u4n  an gm bla chInh và blaphy 

Trên bla cüa lu.n an tin si phâi in cM nhü dü dtu tiêng Viêt, có lô-gô cüa 

Nhà tnthng và ngay sau do là trang bla phi, duçic trInh bay can di và dçp (theo 

mu i dui). 
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Mu bla chInh cüa luân an tin si có in chü nhü kh A4 (210 x 297 mm) 

BO GIAO THÔNG ViN TAI BQ GIAO DUC VA oAo TAO 

(font Times New Roman, c chü 14, in hoa, drn và không nghieng) 

TRUNG DAI HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, c chü 16, in boa, dm vâ không nghieng) 

HO VA TEN NGHIEN CU SINH 

(font Times New Roman, cô chtt 14, in hoa, dm và không nghiêng) 

TEN BE TAI LUiN AN TIEN Si 
(font Times New Roman, cô chü 18 - 20, in hoa, dtm và không nghieng) 

LUAN AN TIEN SI  

(Ghi ngành duçic cá'p bcing/Kinh té' hoçic k9 thut) 

(font Times New Roman, c chü 14, in boa, không dm và không nghiéng) 

HAl PHONG - 20... 

(font Times New Roman, cO' chü 14, in hoa, không d,m và không nghieng) 
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Mu bla phi ben trong cüa 1utn an tin si kh A4 (210 x 297 mm) 

BQ G!AO THÔNG ViN TA! BQ GIAO DUC vA DAO TAO 

(font Times New Roman, côr ch 14, in boa, drn và không nghieng) 

TRUNG BA! HOC HANG HA! VIT NAM 

(font Times New Roman, cö chü 16, in hoa, dm và không nghieng) 

HQ VA TEN NGHIEN CIU SINH 

(font Times New Roman, cO chU 14, in boa, dm và không nghiêng) 

TEN BE TAI LU4LN AN TIEN Si 

(font Times New Roman, ci chü 18 - 20, in boa, d.m và không nghiêng) 

LUiN AN TIEN SI  

(Ghi ngành dwcrc cap bng/Kinh té' hoc KJY thut) 

(font Times New Roman, ci chü 14, in hoa, không dm và không nghiêng) 

NGANH: ;MASO:  

CHUYEN NGANH:  

(font Times New Roman, ci chii 14, in boa, không dQm và không nghiêng) 

Ngtthi huâng dn khoa h9c: 1.  

2.  

(h9c ham, hçc vj, h ten ngithi huâng dan; vi dci: PGS. TS. Nguyn Van A) 

(font Times New Roman, cö chü 14, bInb thung, không dim và không 

nghiêng) 

HAl PHONG - 20... 

(font Times New Roman, ci chir 14, in boa, không d.m và không nghiêng) 
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b) Lài cam doan 

Lyi cam doan danh dir th hin lun an là cong trmnh khoa h9c cüa riêng tác 

giã và chua duqc sir diing trong các cOng trInh dâ cong b truâc do. Tài lieu tham 

khão và ni dung trIch dan dam bâo sir dung dan, chInh xác, trung thirc và tuân thu 

các quy djnh v bão v quyn sâ hthi trI tue. PhIa duâi l?yi cam doan, tác giã 1un 

van k và ghi rO hp ten. 

Lñ cam doan có th vi& (gçii ): 

Ten tOi là , tác giâ cüa lun an tin sI" ten d tài lun an 

". Bang danh dir cüa mInh, tOi xin cam doan day là cOng trInh nghiên ciru 

cüa riêng tôi, không có phn ni dung nào duqc sao chép mt cách bt hçip pháp tü 

cong trInh nghiên cüu cüa tác giá khác. 

Kêt qua nghiên ciru, ngun s lieu trIch dan, tài lieu tham khão nêu trong lun 

an hoàn toàn chInh xác và trung thrc. Tác già lun an ghi ngày tháng, k và h9 ten. 

c) Lô'i cam an 

Tác giã 1un an bay tO tInh cam cüa mInh di vi các cá nhân, tp th co quan, 

gia dInh, các dan vj dã giñp d, cong tác và tài trq trong qua trInh nghiên ciru, thrc 

hin và hoàn thành lun an tin sI. Tránh len cam an khuôn sáo, gilçlng ép, thiu 

nghiêm tüc. 

d) Danh muc các chi? viê't tt và kj hiêu, danh myc bang và danh myc hInh 

Trong 1utn an có chU vit t.t và k hiu, bang, biu và hInh ye thI phãi có 

"Danh muc các chI vié't tt và k3' hiéu" "Danh myc các bang" và "Danh myc các 

hlnh ". Trong "Danh myc các chü' vie't tct và Ig5 hiu" ctn xp xp theo nguyen tc 

thu tir và trInh bay theo mu sau: 

DANTTI MJC CAC cirU VIET TAT vA K HIU 

Chfr VIII II Giái IhIch 

AIS Automatic Identification System 

CDMA Code Division Multiple Access 

HTDKTD H thng diêu khiên ti,r dng 
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DAN}I MJC CAC BANG 

S bang Ten bang Trang 

1.1 TInhtoánsais... 17 

1.2 Luçrng hiu chinh sai s&.. 19 

DANTHE MVC  CAC HINH 

Sá hlnh Ten hInh Trang 

3.1 

cüa 

Nguyen 1 cu true t chirc vâ hott dng 57 

3.2 Mng luâi phân b ... 65 

e) Myc lyc 

Miic 1iic th hin kt cu chung cüa 1un an, giüp ngui dcc thun tin trong 

tim kim thông tin. Các tiêu d mic h1c phâi thrgc d nguyen van, không lam mllc 

liic qua chi tit, nên trInh bay trong phm vi 3 trang A4. VI dci v trInh bay miic 1c 

nhu sau. 

MJC LVC 

Trang 

Li cam doan  

Lôricáman jj 

Muc luc   iii 

Danh muc các chü tt và kI hiêu  iv 

Danhmccácbãng v 

Danh mvc  các hInh vi 

MiMu 1 

Chumgl. .  5 

1.1. .  5 

1.2.    8 
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Chisng2  30 

2.1.    30 

2.2.    37 

Chuang3   65 

3.1.  65 

3.2.  80 

Chuang4.  100 

4.1. 100 

4.2. 120 

S trang các phn du 1un an dugc dánh a phIa duâi và chInh giüa cUa 1un 

an theo thir t1,r Lamã thuang (i, jj jj iv,...). Cii th nhu sau: 

Lai cam doan 

Laicamcin ii 

Muc luc iii 

Danh muc các chü tt và kI hiêu iv 

Danh mvc  các bang v 

Danh miic các hInh vi 

J) Ni dung luc?n an: Gm các ni dung bt du tir m& du, các chuong cüa 

ni dung, k& luQtn và kin nghj, danh mitc các cong trInh cüa tác giâ lien quan dn 

luân an, tài 1iu tham khào, phii 1c (nu co) (Ni dung nay dzzcic dánh s trang tir 

1, 2, 3,... cho dê'n hét khóng képhánphy lyc nêu co). 

Nu luQtn an sir dyng tham khào tài 1iu cüa nhiu thu ting khác nhau thI c.n 

chia thành các khi ting theo thir tir sau: Ting Vit, Ting Anh, Ting Nga, Ting 

Pháp, Tiêng Trung, Tiêng Nht,... 

g) Khd giqT'y,  chü, kIch thiróc và cách trinh bay 

Lun an dugc in trên mt mt giy tr&ng kh A4 (210 x 297 mm), dày không 
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qua 150 trang. Lun an sir diing chü Times New Roman cO' 13 - 14 cüa h son 

tháo Winword; mt d chcr bInh thumg, không duçic nén hoc kéo dan khoáng 

cách giUa các cht; dan dông dt & ch d 1,5 lines; l trên 2 cm; 1 duOi 2,5 cm; l 

trái 3 cm; I phâi 2 cm. S trang di.rçic dánh & giU'a, phIa disOi mi trang giy. Nu 

có bang biêu, hInh ye trInh bay theo chiêu ngang khô giây thI du bang là 1 trái 

cüa trang, nhung nên hn ch trinh bay theo each nay nu có th dixçrc. 

h) Các chu'o'ng và tku myc 

Du d các chucng, miic, tiu miic cn thng nh& quy each v kiu cht, font 

chü trong toàn b 1u.n an. Các tiu miic cüa 1un an dugc trInh bay và dánh s 

thành nhóm cht s& nhiu nht là bn chtc s& 

VI dy: khi k hiu 3.1.2.1, thu t1r có nghia nhu sau: "3" - chuang 3; "1" - chi 

miic 1 cüa chiiang 3; "2" - tiu m1ic 2 cüa m11c 1 cüa chixcmg 3; "1" - nhóm tiu 

miic 1 cüa tiu mic 2 cüa mic 1 cüa chuang 3. 

Tai mi tiu mi1c và nhóm tiu mic phãi có It nht hai tiu mvc,  nghia là 

không th có tiu mic 2.1.1 ma không có tiu mçic 2.1.2 tip theo. 

VI dy: CHUONG 2. PHAN TICH NGUYEN L XAY DIXNG,  CHCC 

NANG 

2.1. Các tiêu chun k5 thut lien quan dn h thong djnh vj toàn cu GPS 

2.1.1. Tiêu chun dánh giá d chInh xác ... theo nghi. quy& A.529 (13) 

2.1.2. Tiêu chun dánh giá d chInh xác ... theo nghi. quy& A.815 (19) 

Bang biéu, hInh ve, phuv'ng trinh 

Vic dánh s bang biu, hInh ye, phucing trInh phài gn vó'i s chircing; vi d 

hInh 3.4 có nghTa là hInh thir 4 trong chucng 3. Mçi d thj, bang biu ly tü các 

ngun khác phâi duqc trIch dn dy dü, vi di "Ngun: Ciic Hang hài 6/1996". 

Ngun ducic trIch dn phài duçic 1it ke chInh xác trong danh mic "Tài 1iu tham 

khào". 

Theo quy tc hInh ye và bang biu phài có ten dâu dê và ten dâu d cüa bang 

ghi phIa trên cüa bang, ten du d cüa hInh ye ghi phIa du&i cüa hInh, vi d cv th: 

Bang 3.1. Kt qua nghim chInh xác d so sánh phuang pháp Euler 

I x chi'nh xác x Euler hiên x Euler n 
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0 4,0000 4,0000 4,0000 

6 1,2048 -0,8000 1,8182 

HInh 2.4. Vüng bao phñ cüa h thng Starfix 

Thông thuèng, nhtrng bang ngn và d thj nhO phâi di 1in vi phn ni dung 

d& cp tth các bang và d thj nay & 1n th& nh.t. Các bang dài có th d & nhüng 

trang riêng nhrng cüng phãi tip theo ngay ph.n ni dung d cp tâi bang nay & 

1n du tiên. 

Các bang rng vn nên trInh bay theo chiu dirng dài 297 mm cüa trang gi.y, 

chiu rng cüa trang giy có th han 210 mm. Chi gtp trang giy nay sao cho s 

và d.0 d cüa hInh ye ho.c bang vn có th nhIn thy ngay ma không cn m& rng 

t& giy. Cách lam nay giiip d tránh bj dóng vào gay cUa 1un an phn mép gp ben 

trong ho.c xén r&i mitt phn mép g.p ben ngoài. Tuy nhiên nên hn ch sü diing 

các bang qua rng nay. 

Trong các bang ho.c hInh có th si dçing font chü cö nhô han ph.n din giãi, 

vi di,i font size cüa bang có th là 12). 

Vic trInh bay phiiong trInh toán h9c trên mt dông don hoc dông kép là tu' 

, tuy nhiên phãi théng nht trong toàn luQtn an. Khi mi thành ph.n k hiu xut 

hin ln d.0 tiên trong cong thirc thI phài giãi thIch và don vj tInh phãi di kèm 

ngay trong phuong trInh có k hiu do. Nói chung các phuong trInh cn duçic dánh 

sO và d trong ngoc dan dt ben phia lê phâi. 

VIdit: 
£ 

M=±  D2 + D 
57°3sin9 A (3.11) 

Trong do: DA, DB - khoãng cách t1r vj tn tàu xác djnh dn hai miic tiêu A và 
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B, tInh bAng hâi 1; - sai s do góc kçp, tInh bAng d và thông thung e = ±0,6°; 

9 - góc hçp bii gradient cüa hai du?ng vj trI, tInh bAng d. 

Nu mt nhóm phuang trInh mang cüng mt s thI nhftng s nay cüng duçc 

d trong ngo.c, hoc mi ph'irong trInh trong nhóm phuang trInh (3.11) có th 

dánh s la(3.11.1), (3.11.2), (3.11.3). 

Viêt tt 

Không lam  diing vic vit tAt trong 1un an. Chi vit tAt nhung ti'r, ciim tü 

hoc thut ngU duçic si:r diing nhiu lAn trong 1un an. Không vit tAt nhftng ciim t1r 

dài, nhng mnh dé; không vit tAt nhng cJm tü It xuAt hin trong 1un an. Nu 

cAn vit tAt nhung tiir, thut ngü, ten co quan, t chirc,.. thI dugc vit tAt sau lAn vi& 

thu nhAt có kern theo thu vit tAt trong ngoc dan. Di vâi thut ngü hay cllm ti'r 

có ngun gc nithc ngoài thI phiên am theo quy djnh. Trong tnr&ng hçip con tranh 

1un v phiên am thI có th d nguyen van di vâi các ngôn ngft có ngun gc La-

tinh. Các ngôn ngü khác (chO tl.rcmg hInh) cAn phiên am. 

Vi dii,: H thng t1r dng diu khin (HTTDDK), T chirc Lao dng Qu& t 

ILO (International Labor Organization), H thng v tinh djnh vi toàn câu GPS 

(Global Positioning System). 

i) Danh myc các cong trInh khoa dâ cOng bd lien quan dEn de tài lun an cia 

tác giá duçic dóng ngay sau phAn kt lu.n và kin nghj. 

VIdy: DANH MJC CAC CONG TRINH KHOA HQC DA CONG BO 

LIEN QUAN DEN DE TAT LUN AN 

1. TrAn Vit Nam (2009). Nghiên c&u dánh giá d tin c2y cOng trinh be tOng. 

Tp chI Giao thông 4n tâi, s 9, tr. 27 - 29. 

2. Trân Vit Nam, Nguyn Ng9c Hài (2010). TInh toán kIt cá'u ni hcri tàu 

thzy. Tp chi Khoa h9c Cong ngh Hang hãi, s 17, tr. 70 - 72. 

3. Tran Viet Nam, Le Hoang Quan (2010). The minimum area calculation of 

WAAS system. Japan Journal of Mechanics, J& 35, pp.  211-213. 

j) Tài lieu tham khco và các/i trIch dan 

M9i kin, khái nim có nghia, mang tInh chAt gçii không phâi cüa riêng 

tác giá và m9i tham khâo khác phãi dirge trIch dn và chi rO ngun trong danh mi1c 
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Tài lieu tham khão cüa 1un an. Phãi nêu rö câ vic sir dung, nhftng d xut hoc 

k& qua cüa dng tác giâ. Nu sü diing tài lieu cüa nguôi khác và cüa dng tác giã 

(bang biu, hInh ye, cong thirc, d thj, phucing trInh, tithng,...) ma không chü dn 

tác giã và ngun tài lieu thi lun an không duqc duyt d bâo v. 

Không trich dn nhftng kin thüc ph bin, mci ngui du bi& cOng nhu 

không lam 1utn an nng n vâi nhüng tham khão trIch dan. Vic trIch dan, tham 

khão chO yu nh&m thüa nhn ngun cOa nhüng tuâng có giá trj và giüp nguii 

dcc theo dixcic mach  suy nghi cOa tác giã, không lam tth ngi vic dcc. 

Viêc trIch dn là theo s thu tu cOa tài lieu & danh muc Tài lieu tham khão và 

di.rçc dt trong ngoc vuông, khi cn thiêt có the có cà so trang, vi di [15, tr. 314 - 

315]. 

VIdy: Lêninchorng"chünghiaxâhi ..." [17,tr. 150- 1511. 

Dôi vâi phn duqc trIch dn tu nhiu tài lieu khác nhau, s cOa ti'rng tài 1iu 

duçic dt dc 1p trong tOng ngotc vuOng, theo thu t1r tang dan, vi di [19], [25], 

[41], [42]; hoc theo each [19, 25, 41, 42]. 

VI dy: "ãnh hu&ng cOa nhiu vô tuyn trong các kênh thông tin cOa h thng 

INMARSAT dä lam tang ..." [27], [41], [69], hotc theo each [27, 41, 69]. 

Nu không có diu kin tip cn duçic mt tài lieu gc ma phâi trIch dan 

thông qua mt tài lieu khác thI phãi nêu rô cách trIch dn nay, dng th&i tài 1iu 

gc do không duçic lit kê trong danh miic Tài lieu tham khão cOa lun an. 

Vi dy: "...trIch dn thông qua mt tài 1iu khác..." (dan theo [17]). 

Khi cn trIch dn mt doan It han hai câu hoc bn dOng dánh may thI có th 

s& dung du ngotc kép d m& dâu và kt thüc phn trich dan. 

VI dy: Theo thng kê cOa B Giáo d%ic và Dào tao  "sb lung các Tru&ng Dai 

hc dat  tiêu chun kim djnh trong näm 2014 là 40 triz&ng" [58]. 

Nu cn trIch dn dài han thI phài tách phtn nay thành mt doan riêng khOi 

phn ni dung dang trInh bay, v&i 1 trái lOi vào them 2 cm. Khi nay ma du và kt 

thüc domn trIch nay khong phài sir dçing du ngoc kép. 

Hithng dcn xe'p tài lieu tham kháo 

Tài lieu tham khâo dixçic xp riêng theo tüng ngOn ngO: Ting Vit, Anh, Nga, 
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Pháp, Düc, Trung, Nh.t,... Các tài lieu bang ting nuâc ngoài phái git nguyen van, 

không phiên am, không djch, k Ca tài 1iu bang ting Trung Quc, Nht,... (di vth 

nhüng tài 1iu bang ngôn ngI con It nguôi bit có th them phn djch ting Vit di 

kern theo mi tài lieu). 

Tái 1iu tham khào xp thir tir ABC h9 ten tác giã theo thông 1 cüa trng 

nuyc: 

- Tác giã là ngi.rôi nurc ngoài: xp thu thir ABC theo hç; 

- Tác già là ngi.thi Vit Nam: xp thir tir ABC theo ten nhiing vn gitt nguyen 

thu tir thông thumg cUa ten nguYi Vit Nam, không dào ten len trrn9c h; 

- Tài lieu không có ten tác giã thI xp theo thir tir ABC tü du cüa ten cci quan 

ban hành báo cáo hay n phAm, vi dii: Tng civic Thng kê xp vào vn T, B Giáo 

dijc và Dào tao  xp vào v.n B,... 

Cii th các trung hçip duqc trInh bay nhii sau: 

Dôi vó'i tài lieu thông thu'iing 

HQ và ten (näm xutt bàn tài 1iu). Ten tài lieu. Nhà xu.t bàn, dja danh nhà 

xut bàn. 

Môt so vi dii cu th sau: 

1. Lê Vi& Lugng (2003). Lj thuyê't d5ng cci diesel. Nba xut bàn Giáo di7ic, 

HàNi. 

2. Nguyn Cành Son, Pham K' Quang (2013). Thai tiêt bién và Hái dwcing 

hQc. Nhà xut bàn Hang hài, Hái PhOng. 

3. Nguyn Cãnh San (2001). Giáo trInh Thiên van Hang hái. Trung Dai  h9c 

Hang hái Vit Nam. 

4. Boulding K.E. (1955). Economics Analysis. Hamish Hamilton, Lodon. 

5. Conoe 1O.A (2003). CnymuuKoewz aeuaziut U eë npUJlO3ICeHU5l. 

MOCKBa, 3Ko-TpeH,r3, 326 c. 

Di vá'i tài lieu là các van bàn cüa tJ chá'c, cc quan 

Ten t chuc/ca quan (näm). Ten tài lieu (ten tp nu co). Nhà xut bàn, dja 

danh nhà xutt bàn. 

Môt so vi dii cu the sau: 
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1. Bô Giao thông vn tái (2014). Sá liçu thdng kê 5 nàm, xây dyng và phát 

trkn vn tái thiy (2009 - 2014). Nhà xut ban Giao thông 4n tãi, Ha Ni. 

2. Tru?ng Dai  hçc Hang hãi Vit Nam (2014). Xáy dy'ng chu'ong trInh hcrp 

tác v dào tgo, hudn luyn và tuyn dyng nhán hrc ngành Hang hal và Dóng tàu. 

Nhà xu.t ban Hang hãi, Hâi Phông. 

3. ADB, FAO, UNDP (2012). Dánh giá tong quát ngành thzy lcd Vit Nam, 

tp 1. Nba xut bàn Thüy igi, Ha Ni. 

4. FAQ (1971). Agricultural Commodity Projections (19 70-1980), Vol.11, 

Rome. 

D6i vol tài Iiu là các báo cáo trong h3i nghj, h3i thdo 

Ho và ten. Ten tài lieu. "Ten hi thão/Tuyn tp hi nghj", th?ñ gian hi tháo, 

hi nghj, dja dim hi thào, hi nghj. 

Mt so vi d%i cii th sau: 

1. Trn An Viêt. Mi quan h gii'a th dyng dá't hçip lj  và báo tn da dgng 

sinh hQc ó' TOy Nguyen. Hi thào khoa hçc "Bâo tn và da dtng sinh hçc", B 

Khoa h9c Cong ngh và Môi trrmg, 9 - 10/10/20 14, Dc Lc. 

2. Bryan Bruns. Tham gia quOn lj thiy nóngphyc vy sOn xuO't nóng nghip a 

Viçt Nam: Nhimg ccr hi và thOch thi'c. Hi tháo quc tê "Ngu?ii dan trong quãn l 

thüy nông", 7 - 11/4/1997, Ngh An. 

3. Nguyn Van Anh, Trn Minh Hoàng. Thilt 1p  thut toOn d mó phóng 

chê' dçä lam vic cia thié't bf phun surmg. HOi  nghj khoa hc Quc t 1n thu 7 v 

Mo phông hang hãi và sü ding mô phông trong nghiên c1ru khoa hçc, 7-8/11/2008, 

Hãi Phèng. 

Di vol tài lieu là luin van, lumn an 

Ho và ten (nãm). Ten lun van, lun On, Lun van thac si . . ./Lun an tiên 

sL.., cc s dào tao,  dja danh co sâ dào tao. 

Mt sê vi d ciii th sau: 

1. Phm Van Phong (2010). Nghiên cth phát trkn khu djch vy hu cOn sau 

cOng cia cong ty c phO'n dO'u tu phát trin hg tang dO thj ThOng Long. Lun van 
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thac si kinh té, Triiông Di hc Hang hãi Vit Nam, Hâi Phông. 

2. Büi Ngoc Thutn (2011). Nghiên ciu và tInh toán dç5 ben các tang boong 

di dç5ng trén tàu chà ó to. Lutn van thac si k' thut, Trumg Dti h9c Hang hãi Vit 

Nam, Hãi Phông. 

3. Dinh Khc Minh (2011). TInh toán uO'n tá'm composite ba pha trong két 

cá'u tàu thzy. Lun an tin si k5 thu.t, Tri.thng Dai  hc Hang hâi Vit Nam, Hãi 

Phông. 

4. Nguyn Van Khoãng (2012). Nghiên clu phát trkn cáng container du 

mái khu vrc phIa Nam. Lu.n an tin si kinh t, TriRmg Dai  hçc Hang hãi Vit 

Nam, Hãi Phông. 

Di vái tài 1iu không có ten tác giá 

Ten tài lieu (näm). Nhà xut ban, dja danh nhà xut ban hoc noi ban hành tài 

lieu. 

Môt s vi du Cu th sau: 

1. H thong van ban pháp quy v hogt d5ng cia Cong ty khai thác cOng trinh 

thiy lc'i (1998). Nhà xut ban Tài chInh, Ha Ni. 

2. Quy ch dào tao trInh d5 tiê'n si tgi Trw&ng Dgi hQc Hang hái Vit Nam 

(2015). Trithng Di h9c Hang hâi Vit Nam, Hâi Phông. 

3. Quy djnh dào tgo trInh d5 thçzc si' tgi Tru'Oi'zg Dgi hQc Hang hái Vit Nam 

(2015). Trisng Dti h9c Hang hâi Vit Nam, Hãi PhOng. 

Dôi vO'i tài 1iu ta các 4ip ch4 báo 

H và ten (näm). Ten tài lieu. Ten tp chI (báo), s tp chI (báo), (ngay tháng 

nãm), trang. 

Môt s vi du cu the sau: 

1. Lucing Cong Nhâ (2007). (Yng dyng logic ma trong khai thác d3ng cc' 

diesel tàu thiy. Tp chI Giao thông 4n tâi, s 9, tr.25 - 28. 

2. Dinh Xuân Mtnh (2010). Nghiên ci'ru Onh hiràng thay dói tái trQng dEn 

chuye2n dóng cia con tàu. Tap chI Giao thông vn tâi, so 11, tr.45 - 47. 

3. Phm K' Quang (2014). TInh toán hiu qua lam vic tO'i uu cia h thEng vi 

sai hang hOi khu vzrc r3ng SBAS theo nhóm chi tiêu k9 thut an toàn hang hal. Tp 
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chI Khoa h9c Cong ngh Hang hâi, s 40, tr.74 - 78. 

4. Mnh Xuân (2012). Phán luo'ng giao thông vn tái thiy khu vrc Táy Nam 

Bó. Báo Giao thông 4n tái s 20683 ngày 26/4/20 14. 

D6i vó'i tài lieu có tác già là ngirà'i nu'ác ngoài, van bàn bang flIng Vit 

Ho và ten (nàm). Ten tài lieu (ten ngithi djch). Nhà xut bàn, dja danh nhà 

xut bàn. 

Môt s vi du cu th sau: 

1. Bagrp M.N, Krugilin I.P (2000). Quán lj và khai thác các h thng thzy 

nông (Ding DInh Du djch). Nhà xut bàn Nông nghip, Ha Ni. 

2. Ngi.thi djch: KS. Pham Ngçc Dip (1977). Hang hái hQc, tp 1, 2, 3, 4, 5, 

6. Tri.thng Di hc Hang hãi, Hâi Phông. 

Di vó'i lài lieu n,thc ngoài 

Hp ten viêt tt tác giâ 1 (du phy) hp ten vit tt tác già 2 (...) (näm). Ten tài 

lieu. Ten cci quan xu.t bàn, dja danh xut bàn. 

Môt s vi dii Cu th sau: 

1. Gregersen H.M, Brooks K.N, Dixon J.A, Hamilton L.S (1987). Guidelines 

for economic appraisal of watershed management proj ects. FAO, Rome. 

2. Vawdray L.L, Stirling G.S (1997). Australian Plant Pathology, (26), pp. 

179- 187. 

3. KapeTHilKOB B.B, PaKHTHH B., CliKapeB A.A (2007). AemoMamu3aqu5i 

cy&oeod#ceHuR. CaHKT-fleTep6yp1-, CITFYBK, 265 c. 

D6i vó'i tài lieu tfr Internet 

Hp và ten (nãm). Ten tài lieu. các thông tin khác (nu co), ngun dja chi 

website. 

Môt s vI du cu th sau: 

1. Robert Chambers (1996). Relaxed anh Participatory Appraisal: Notes on 

practical approaches anh methods. Institute of Development Studies., 

http :\\www. ids . susx.acuk/ids/particip/intro/introind.html.  

2. UN (2000). United Nations Millennium Declaration. 

http :\\www.un. org/mi  ilennium/declaratin Declaration, 
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3. Yunus M. (2002), Grameen Bank II: Designed to open new possibilities. 

Grameen Foundation, USA. http :\\www.glusa.org/monthly/j  une/news.html 

4. floa,risie E, XyTopHo C (2006). ,L(u epeuquaiul-ible cucmeMbl 

cnymnuKoeou 1-iaeu2aquu. O63op CoBpeMeHHOr'o cocTo5JHH5i. http ://www. chip- 

news .ru/archive/chipnews/200206/2 .html). 

Các tru'ô'ng hip cin chá3 

- Chi khác dtu: xp xp theo trtt tir du: không du, huyn, hói, stc, ngâ, 

nng. 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyen Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Ba (2002) 

Nguyn Bi (2002) 

- Trung hçip th?yi gian: cong bô trithc dua len truóc. 

Nguyn Ban (2002) 

Nguyn Ban (2003) 

- Trumg hçip ten dài ng&n: ten ngn duçic uu tiên hcm 

Lé Huyên 

Nguyn Huyn 

Hoàng Thu Huyn 

Trân Thj Thu Huyn 

Nguyn Thj Thanh Huyn 

- Các tru?xng hcip nguyen am cn x&p xp theo: 

(lu tiên theo trt 4r: a, a, a 

Nguyn Van Bang 

Nguyen Van Bang 

Nguyn Van Btn 

(Ju tiên theo trat hr e, ê 

Lê Thj Then 
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Vu The 

Uu tiên theo tr2t tw: o, o, o 

Lê Van Ng9c 

Ha Hçc Ngô 

Trn Ngçii 

U'u tiên theo trát tzt. u, U' 

Nguyn Van Ngü 

Nguyen Ngü 

k) Phu luc cja luán an (neu co) 

Phân nay gm nhu'ng ni dung ctn thi& nhm minh hot hoc b trçi cho ni 

dung 1un an nhu s 1iu, mu biu, tranh ành,... Nu lun an sü diving nhng câu 

trà Ru cho mt bàn câu hói thi bàn câu hói mu nay phãi duçrc dua vào phn ph 

1iic u dng nguyen bàn dä dung d diu tra, thàm do kin; không duçuc torn tt 

phii hic lun an. 

Phv h1c không duqc dày hm phtn chInh cUa lun an. Trong d tài 1un an có 

th CO nhiu phii lc, vi dii: Ph%i hic 1, phii 1iic 2,... 

Vic dánh s trang cho phii lc duçic dánh s theo thu tçr tü 1 cho dn h& cüa 

tüng phii içic, ht phii hic 1, tip dn ph 1c 2. Sau thir tir mi trang cn kern theo 

du "/PL s&..", vi did: 12/PL1, nghia là trang s 12 cüa ph Iiic 1,...). 

Mt s sal sot thlthng gp 

Sai lói chinh tá và sai vié't hoa 

VI dy: Vit nam (vit dung: Vit Narn), Nht bàn (vit dung: Nht Bàn), Hài 

phOng (vi& dung: Hài PhOng),... 

DIing dá'u chá'm câu a cudi d myc 

VI dy: 2.5 nghia khoa h9c. 

(vit dung là: 2.5 ' nghia khoa hçc) 

Dlmg thüa dá'u 

VI dy: Các dan tc nhu: Tày, Nüng, Thai, Ba Na,... (thüa du:) 

Khóng dung dá'u (,)sau mói cia mç5t dogn van 
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VI dy: Cu trüc cüa h thng djnh v tinh vj toàn cu GPS gm: 

- Khâu v tinh. (vit dung là dung dAu ";" thay cho dâu ".") 

- Khâu diu khin. (vi& dung là dung du ";" thay cho du ".") 

- Khâu sü diing. (dung là dung du "." thay du ";" vi câu kt thüc don 

van). 

Dánh dá'u sai 

Vidy: 5.15 triu dng (vit dung là 5,15 triu dng) 

Sai don vj quc te 

Vi dy: 0c (vit dung là °C), KG (vit dung là Kg), Ha (vit dung là ha),... 

Sai k3 hiêu 

Vi du: CO2  (vit dung là CO2), nng d PH (vit dUng là pH) 

Sal spacing 

VI du: Các dan tc nhu Tày, NUng, Thai, Ba Na ,... Theo s lieu th6ng kê 

(ngun cong b näm 2010). (thüa mt khoáng trng khi dánh du phy và du. 

III. Quy djnh v trInh bay torn tt 1un an tiên si 

A A A 9 r A p . - 1. Yeu cau chung ye nçn dung va hinh thirc cua torn tat 1un an tien si 

- Tom tt 1un an tin si do chInh tác già 1un an thrc hin, là phn ni dung 

c& lOi nh.t cUa 1un an, phài phân ánh trung thirc k& c.u, b civic và ni dung cUa 

lutn an, phài ghi dy dU toàn van kt lun cUa 1un an; 

- Tom tt lun an không nhc lai dy dU các miic nhu trong 1un an tiên si, 

không 1it kê các mvc  trong lutn an tin si, ma phâi torn tt nhtrng vn d c& lôi ci 

bàn theo chuang, rnic, k& qua dt ducic hoc theo dim mói cUa lun an; 

- Tom tat lutn an phãi dugc trInh bay rO rang, mtch lac, trinh bay khoa hçc và 

logic các vn d c& lOi cUa lutn an, s.ch së khOng duqc thy xoá; 

- Tom tat 1un an có dánh s trang a chInh giüa phIa duói. Không lm dung 

các chtr vit tat và k hiêu, giâi thIch ciii th s và ten bang biu, hInh ye, d thj, 

cong thUc theo dUng quy djnh; 

- Tom tht 1u.n an in hai mt trén kh gi.y có kIch thuOc 140 x 210 mm (kIi 

A4 gçp dói). Mu trInh bay trang bIa cUa torn tht 1un an gm bla chInh (mit phIa 

ngoài - mt trang bla thU nhât) và bIa phii (mat phIa trong - mt trang bla thU 2) 
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duqc dua ra & phIa dithi. TrInh bay các chü trên trang bla chInh và phi dam bâo 

can di và dçp; 

- Tom t.t lun an dugc trInh bay không qua 24 trang, s ding chü Times New 

Roman cc chcr 10 cüa h soin thâo Winword. Mitt d chtr bInh thiz&ng, không 

dirge nell hoc kéo dan khoãng cách giüa các chft. Ch d dan dOng dan (single), 

1 trên, l duâi, 1 trái, 1 phâi du là 2 cm. Các bang biu trInh bay theo chiu 

ngang kh giy thI du bang là 1 trái cüa trang. 

- Tom tt luân an tin si dugc g1ri dn các phàn bin kin, các nhà khoa h9c, ca 

quan theo danh sách dã dugc thông qua cüa Hi dng dánh giá lun an tin si c.p 

cor s& và nhttng ngu&i tham di.r ti Hi dng dánh giá 1un an tin si cp Tru&ng. 



83 

Mu bIa chInh cüa torn tt 1un an tin si kh A4 g.p dôi (140 x 210 mm) 

BO GIAO THÔNG VIN TA! BO GIAO DUC vA DAO TAO 

(font Times New Roman, ci chü 10, in hoa, dm và không nghieng) 

TRIJtNG BA! HOC HANG HA! VIET NAM 

(font Times New Roman, ci chft 12, in hoa, dm và không nghieng) 

L 

HQ VA TEN NGHIEN CUt SINH 

(font Times New Roman, ci chü 12, in boa, dm và không nghieng) 

TEN BE TAI LUiN AN 

(font Times New Roman, côr chü 14, in hoa, dm vâ không nghiêng) 

Tom tat luân an tiên si  

(Ghi ngành du'crc cá'p bng/Kinh te' hoc kjY thuçlt) 

Ngành: ; ma so:  

Chuyên ngành:  

(font Times New Roman, cO chü 10, bInh thung, dm và không nghiêng) 

Hãi PhOng - 20... 

(font Times New Roman, cc chtr 10, bInh thr?ng, không dtm và khong nghiêng) 
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Mu bIa phii cüa torn tt 1un an tin si kh A4 gp dôi (140 x 210 mm) 

Cong trinh disçc hoàn thành tai  TriiO'ng Di h9c Hang hãi Vit Nam. 

Ngithi huâng dn khoa h9c: 1  

2  

(ghi rô hQc ham, hQc vj, hQ và tên, vi du: GS. TS. D Van A) 

Phãnbiên 1:  

(ghi rô hQc ham, hQc vi, hQ và ten, vi dy: PGS. TS. Pham Van A) 

(doii vj cong tác cia ngu'&i phán bin, VI dii: Trumg Dai  hc Hang hãi Vit 

Nam) 

Phân biên 2:  

Phãn bin 3:  

Lun an s duçc bâo v truc Hi dng chm 1un an tin sT cp Tru&ng hçp 

tai Tnthng  Dai  hçc Hang hãi Vit Narn vao hM gi phiit ngày tháng 

näm20... 

Co th tim hiu 1un an tai  Thu vin Trithng Dai  hçc Hang hãi Vit Nam. 

(font Times New Roman, cc chti 10, bInh thiRmg, không dm Va không 
nghieng) 
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Trang cuôi bàn torn t.t 1un an là danh miic các cong trInh cüa tác giã dã cong 

b lien quan dn d tài 1un an vâi dy dü thông tin v ten tác già, näm xut bàn, 

ten bài báo, ten tap chI, tip, s& s trang cüa bài báo trén tp chI. Danh mvc  nay có 

th in trén mt truâc cüa trang bIa sau (mtt trang bla thu ba) cüa torn tt 1un an và 

sp xp tang theo thai gian cong b& 

2. S Itrçing, quy cách cüa 1un an và torn tt 1un an chun bj tirng thôi 

diem xét duyt 

Tji trng thôi dim cüa qua trInh dánh giá 1un an tin si, NCS cAn chuAn bj 

luân an và torn tt luân an nhu sau: 

Thô'i ditm 

Sá bàn in 
No'i gfri Quy cdch Lugn 

On 
Tom 

tat 

1. Trmnh Hiu 

tru&ng 

Vin DTSDH d gui 

phàn bin dc 1p 

- Ni dung và hInh thirc 

theo dung quy djnh; 

- Xóa ht các thông tin 

lien quan dn ten 

Tru?mg, NCS và ngithi 

hithng dn khoa hçc 

trong cà 1un an và torn 

tat 1un an; 

- Lun an dóng bIa mm 

có ni ion. 

2. Sau khi phãn 

bin dc lap, 

d thành 1p và 

bão v trurc 

Hi dng chAm 

1un an cAp 

Tri.thng. 

1 1 Vin DTSDH 

- Ni dung và hInh thirc 

theo dung quy djnh; 

- Co dAy dü thông tin v 

ten Trung, NCS và 

ngui huung dn khoa 

hçc trong lun an và torn 

tt 1un an; 

- Lun an dóng bIa 

c1rng. 

3. Sau khi có 10 10 - Các Thành viên HD; - Nhu thñ dim 2; 
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quyt djnh 

thành 1p Hi 

dng cAp 

Trumg 

dn 

12 

dn 

12 

- Vin Dào to SDH; 

- Thu vin Truèng 

Di hçc Hang hãi Vit 

Nam; 

- Ten các phãn bin 

dixçic din dÀy dü vào 

trang bla thr 2 cüa torn 

tAt 1un an; 

- Lun an dOng bIa 

cirng. 

4. Sau bâo ye 

cap Trueing 
5 5 

- Thu vin Quc gia; 

- Thu vin Trumg 

Dai hçc Hang hãi Vit 

Nam; 

- Vin DTSDH; 

- Trong tru?mg hçip 

cAn thAm djnh 1un 

an. 

- Nhi.r thai dim 3; 

- Lun an dóng bIa 

c1rng; 

Ghi ch: NCS phâi phô to dÀy dü các cOng trInh khoa h9c cüa tác giã lien 

quan dn 1un an (cac trang bIa, mic lc, ni dung bài báo, các quyt djnh,...) dóng 

thành quyn, s liscing và các yêu cAu khác phü hçip tüng thai dirn 1, 2, 3 neu trên. 

IV. Quy d!nh  v báo cáo 1un an truoc Hi dông 

TrInh tir t chirc bão v lun an tin si các cAp duçic nêu cii th trong Quy ch 

tuyn sinh và dào tto trInh d tin sT tai  Trueing  Dai  h9c Hang hái Vit Nam dä 

duçic Hiu tru&ng k phê duyt ban hành. 

HInh t/th'c báo cáo 

- NCS chuân bj ni dung chInh cüa lun an cAn trInh bay bAng các slide kt 

hçip vt/i các thit bj may tInh, may chiu, các phuong tin nghe, nhIn,... 

- Vit rO rang, cô d9ng, d d9c. 

Phái tu lam, hi' trInh bay 

- Không d9c nguyen van nhüng gI dâ chiu len. Vic trInh chiu chi lam ggi 

torn tat; 

- Trong qua trInh báo cáo phâi lam ni bt duqc mvc  dIch nghiên ciru, 

phucing pháp nghiên cCru, nghia khoa hçc và thrc tin cüa d tài, các kt qua mOi 

dat duçic cüa d tài, v.v. 
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Thai gian quy djnh: không qua 30 phiit. 

Tang tInh dó'i thogi: TrInh d cn th hin trong qua trinh bão v. 

V. Quy cljnh v trang thông tin 1un an tin si 

1. Yêu cãu 

Ni dung cUa trang thông tin phàn ánh trung thirc và khách quan nhtrng ni 

dung chInh cüa lutn an, din dtt chInh xác, ngn g9n và si1c tIch, si'r dçing các thut 

ngü dã ducic tiêu chun hoá. Các cong thüc, phuang trInh, bang biu, hInh ye có 

th dua vào bàn trIch yu nu do là ni dung chInh cüa 1un an. Hn ch xung 

dông, không vit tt, trr tru?ing hçip mt tü hay mt tp hcp t1r phãi nhc li trên 

ba ln thI duçyc vit tht sau In vit thir nht có kern chCr vit tt trong ngoc dan. 

Trang thông tin v 1utn an tin si dài không qua 3 trang A4. Phn kt qua cüa 

1un an dài khoàng 200 - 300 chü. 

2. Câu trüc co bàn cüa trang thông tin gm: 

- Tom ttt ma du: ten tác già, ten lutn an, chuyên ngành, ma so, ten ngithi 

htróng dn khoa hQc, ten Tri.rang. 

- Tom tat ni dung: 

+ Mic dIch vâ di tucmg nghiên ciru cüa lun an; 

+ Các phuang pháp nghiên c1ru cIa sCr dung (di vai nhung phuang pháp quen 

bit thI không cn giài thIch); 

+ Các k& qua chInh và kt 1un: Nhüng vn d khoa hçc và k thut cIa duçic 

giài quy&, nghia khoa h9c và thirc tin (nu là d tài phát trin cong ngh mth thI 

cn nêu kin dánh giá v m.t chit lugng và tiêu chun), các m1ic tiêu kinh t và 

các mvc  tiêu khác cIa dat duqc; 

+ Cui bàn trIch yu là chit k cüa nghiên ciru sinh và nguai hithng dan. 



88 

PHVLVC13 

TO CHIJ'C DANH GIA LUIN AN TIEN ST CAP TRLrONG 

I. Diu kiin và ho so' d ngh dánh giá 1un an ô' Hi dông dánh giá 1un an 

cap Tru'o'ng 

1. Diêu kin dê nghiên cüu sinh duçc bâo v 1un an a Hi dng dánh giá luân an 

cap Truang: 

a) Lun an cüa nghiên ciru sinh duçic dan v chuyên mon d nghj duqc dánh 

giá a Hi dông dánh giá 1un an cp Trithng; 

b) Lun an cüa nghiên ci'ru sinh duçic các phàn bin dc 1p quy djnh tai  Diu 

18 cüa Quy chê nay tan thành; 

c) Nghiên cIru sinh không trong thôi gian thi hành an hInh sir, k5' 1Utt tü mirc 

cánh cáo tr& len. 

2. H so d ngh dánh giá 1un an a Hi dng dánh giá 1un an cp Tnrng gm: 

a) Toàn van luân an; 

b) Tom tt luân an; 

c) Trang thông tin v nhU'ng dim mai cüa 1un an bang ting Vit và ting 

Anh hoc ting nithc ngoài theo quy djnh cüa Truang tai  Phii liic 12 cüa Quy ch 

nay; 

d) Van bàn dng cüa các dng tác già hoc tác giá khác quy djnh tai  dim c, 

khoàn 1 Diu 19 Quy ch nay (nu có); 

d) Biên bàn phiên h9p dánh giá 1un an a dan vj chuyên mon trong do có k& 

1u.n dng cho nghien cüu sinh bão v dtp Truang. 

e) Bàn giài trInh các dim dà b sung và sira chta, các ni dung xin bâo km 

kin cüa nghiên cüu sinh sau mi phiên hçp cüa Hi dng, có chct k xác nh.n và 

dng cüa Chü tjch Hi dng, hai ngthi phàn bin 1utn an, nhng thành viên có 

kin d nghj b sung sira chUa. 

g) Bang dim các h9c phn b sung (nu co), các hçc ph.n cüa chixang trInh 

dào tto trInh d tin si, các chuyên d tin si và tiu 1un tng quan; 
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h) Quy& djnh cong nhn nghiên cüu sinh và minh chimg nhftng thay di 

trong qua trInh dào tao  (nu co); 

i) Bàn nhn xét cüa 02 phán bin dc ltp; 

k) Nhttng tài 1iu khác theo quy djnh cüa Trueing. 

3. Nghiên cru sinh có trách nhim chutn bj các tài 1iu theo quy djnh tti diem a, b, 

c, d khoán 2 rnlic nay; các tài lieu con 'ai  do Vin Dào tao  sau  dai  bce tp hp. 

II. Yêu cu, nhim viii di vOi thành viên trong Hi dông dánh giá 1un an tiên 

Si cp tru'o'ng 

1. Chü tjch Hi dng chju trách nhim v các h so lien quan dn vic bào v lun 

an cap Trumg cüa nghiên ctru sinh. 

2. Thu k hi dng là ngui có chuyên mon phü hçp vOi d tài nghiên ciru hoc 

linh vi1c nghiên ciru cüa nghiên ciru sinh và hiu bit các thu tVc  bào v 1un an, có 

nhim v11 kim tra và chju trách thim v các h so cüa nghiên cüu sinh (k Ca bàn 

nhn xét cüa các phân bin). 

3. Ngui phãn bin phâi có trách nhim cao trong dánh giá chétt luçing khoa hc 

cüa lun an. Các phân bin không dugc là ngixi có cüng mt co s& (b 

môn, khoa, vin, phOng nghiên cüu, tram, trai,  nhà may, xi nghip,...), không dugc 

là dng tác già trong các cong trInh cong b có lien quan dn d tài lun an, không 

là cp duâi trirc tip cüa nghiên ciru sinh bâo v lun an. 

4. Các u viên hi dng phài dc và có bàn nhn xét v 1utn an cüa nghiên ciru 

sinh. D chun bj cho butM bão v cAp TruO'ng, tht cà các thành viên hi dng phái 

chun bj các câu hOi d dánh giá 1un an và trInh d cüa nghiên cru sinh và s nêu 

ra tai bui bào ye. 

III. To chiuc dánh giá 1un an tiên si cap trtrOng 

1. Yêu cAu chung 

a) Lutn an, torn tt lun an và các cOng trInh khoa hc dã cong b cüa nghiên cüu 

sinh dugc gui dn các thành viên cüa Hi dng truc thai gian t chüc hp Hi 

dng dánh giá It nht là 30 ngày. Các thành viên Hi dng phái dc 1un an và vit 

nhn xét tnthc khi dr phiên hp cüa Hi dng dánh giá lun an. 

b) Toàn bO nhn xét cüa các thành vién Hi dông duqc gui v Vin Dào tao  sau  dai 
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h9c truâc thi gian t chrc h9p Hi dng dánh giá It nht là 15 ngày. 

c) Van bàn nhn xét lun an cüa các thành viên Hi dng phãi dánh giá dy dü, c%1 

th v b ciic và hInh thirc cüa lun an; v ni dung, phuung pháp, kt qua, 

nghia, d tin cy ciia các kt qua dat  duqc, trong do phài nêu bt dugc nhng 1un 

dim mâi cüa luân an. 

d) Thôi gian, dja dim tè chrc dánh giá 1utn an, torn tt và toàn van 1un an, trang 

thông tin v nhüng dim mi cüa 1un an bang Vit và ting Anh hoc ting nuâc 

ngoài khác duçc cong b cong khai trén trang thông tin din ti:r cüa Trixing chrn 

nht 15 ngày truâc ngày báo v trü nhUng 1un an duqc phép dánh giá theo ch d 

mt quy djnh tai  Diu 20 cOa Quy ch nay; 

d) Buôi bào v lun an dip Trueing duçc tin hành theo trInh tir sau day: 

- Dai din Vin Dào tao  sau  dai  h9c tuyên b l do, d9c quy& djnh cüa Hiu 

truO'ng và d nghj Chü tjch hi dng diu khin phiên h9p. 

- Chü tjch hi dng cOng bô danh sách thành viên có mat, các diêu kin chuân bj 

cho bui bào v và cong b chrnmg trInh lam vic. 

- Thu k hi dng d9c 11 ljch khoa h9c cüa nghiên c1ru sinh và các diêu kin din 

thi& d nghiên cüu sinh duqc bào v lun an. 

- Các thành viên hi dng và nhUTig ngithi tham dir nêu câu hOi hotc kin thc 

mc (nu co) v 1 ljch khoa hçc và qua trInh dào tao  cüa nghiên ciu sinh. 

- Nghiên ciru sinh trInh bay ni dung 1un an trong thai gian không qua 30 phüt. 

KhOng duçc d9c bàn torn tt 1un an hoc van bàn chun bj truâc. 

- Các phân bin d9c nhn xét. 

- Thu k hi dng d9c bàn thng hçp các nhn xét khác. 

- Hi dng và nhtrng nguii tham dir nêu câu hOi d kim tra kin thüc và trInh 

d nghiên cüu khoa hc cüa nghiên cüu sinh. 

- Tác già lun an trã 1Oi các câu hOi nêu ra. 

- Dai din tp th hung dn phat biu kin btng van bàn. 

- Hi dng h9p riêng d bu ban kim phiu, bO phiu và thâo lun thông qua 

quyt nghj cüa Hi dng. Ban kim phiu gm 3 ngithi (met truâng ban và hal uS' 

viên, Chü tjch hi dng không tham gia ban kim phiu). Sau khi dánh gia tan 
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thành 1un an, ngiiôi bô phiu có th xem xét dánh giá 1un an dit loai  xut s.c hay 

không. Lun an duc diánh giá xut sc nu: Lun an có giá trj cao v khoa hoc, có 

dóng gop dáng k trong vic b sung, phát trin và lam phong phñ them kin thüc 

1 thuyt cüa khoa h9c chuyên ngành, dticic th hin qua các bài báo dã cong b 

trên các tp chI khoa h9c có uy tin v chit luçmg khoa h9c a trong và ngoài niiac; 

Lun an có giá trj khoa h9c và thixc tin, kt qua cüa lutn an dã ducc 1mg diing 

trên din rng và ducic dánh giá cao. 

- Truang ban kim phiu cOng b kt qua dánh giá lun an. Can cir kt qua bó 

phiu, Hi dng d nghj cong nhn hoc không cOng nhn bce vj tin si theo ngành 

nghiên ciru cüa nghiên c1ru sinh. 

- Chñ tjch hi &ng dcc quy& nghj cUa Hi dng. Nu 100% thành viên hi 

dng có mt bô phiu tan thành và xp 1oti xut sc thI quy& nghj cüa Hi dOng 

cn nêu rO l' do 1un an dat  xut sac, kin nghj Hiu truâng, Co quan sir dung kêt 

qua nghiên cru hoc B Giáo dc và Dào tao  khen thu&ng nghiên ciru sinh. 

- Các dai  biu và nghiên ciru sinh phát biu kin. 

- Chü tjch hi dng tuyên b kt thüc bui báo v. 

- Sau khi nghiên cru sinh hoàn thành vic b sung, sra chüa lun an theo quy& 

nghj cüa Hi dng (nu co) và có van bàn báo cáo chi ti& v các dim dâ b sung, 

si:ra chüa, ChU tjch Hi dng có trách nhim xem lai  1un an và k xác nhn van 

bàn báo cáo cüa nghiên c1ru sinh d km tai  Trithng và np cho Thu vin Quc gia, 

Viên Dào tao  sau  dai  hoc và Thu vin Trumg Dai  hc Hang hâi Vit Nam. 

2. Yêu cu b sung di vâi truang hgp th chüc dánh giá 1un an trirc tuyên 

a) Phiên hçp dánh giá lun an trçrc tuyn a cp Truang chi dugc tin hành khi có It 

nhtt 04 thành viên Hi dng có mtt trirc tip cüng nghiên ciru sinh, trong do có 

Chü tjch hi dng và Thu k hi dng. 

b) PhOng h9p cüa Hi dng dánh giá 1un an là dim cu trrc tuyn tai  Trumg. 

PhOng hp duçic b trI dy dü các phuong tin ghi am, ghi hInh, cOng ci k& ni 

trirc tuyn,... và dam bão hoat dng thông su&, lien tc trong qua trInh hçp dánh 

giá lutn an. 

c) O buâc Hi dng hp riêng d b.0 ban kim phiu, bO phiu và thào 1un thông 
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qua quyt nghj cüa Hi dng, ngoâi quy djnh i mic 1, Thu k hi dng phãi dam 

bâo: lôi thoai cüa tt Ca thành vien hi dng duqc ghi am 1i; bàn chiip các phiu 

dánh giá dizqc gui tOi các thành viên hi dng k& nii vâi dim cu trrc tuyn và 

duc gui 1ii vâi djnh dng trnmg tir sau khi các thành viên nay hoàn thành. 

d) Dü 1iu hInh ãnh, Ryi thoi cüa thành viên hi dng kt ni vâi dim cu truc 

tuyn tai  phiên h9p dánh giá 1un an là tài 1iu bat buc trong h s bâo v 1un an 

tiên si cap Tru?mg cüa nghiên ciru sinh. 

d) Hiu truâng quy djnh ci th v vic t chüc dánh giá lun an trirc tuyn. 

Ghi chá: Toàn b biu mu lien quan dn quy trInh bão v 1un an tin si cp 

Trrning duqc quy djnh cii th trong quy trmnh ISO cüa Vin Dào to sau dai  hoc. 
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PHULUC14 

MAU BAO CÁO 
DANI-I SACH NGHIEN CU1J SINT-I BAO V LUN AN CAC THANG 

TRONG NAM 
(Theo Thông tu' s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nám 2021 cia Bó trithng 

Bó Giáo dic và Dào tgo) 

TEN CO QUAN QUAN L' 
TRLTC TIEP 

TEN Ci sO DAO TiO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

   

      

, ngày tháng nãm 

KInh gui: B Giáo diic và Dào tao 

DANH SACH NGHIEN CIIJU SINH nA BAO V LUN AN TIEN SI 

(Tháng .... nãm ....) 

STT HQ và ten 
NCS 

S, ngày 
quyt djnh 
cong nhn 

NCS 

Ten d 
tài 

Ngành, mA 
s 

Ngày bAo v 
1un An ti 
Hi dng 

dAnh giA cüa 
cos&dàotao 

Kt quA 
dAnh giA 

Ghi chil 

LAnh do co' s& dào tao 
(K ten và dóng dáu) 
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PHVLVC15 

MU BAO CÁO 
CONG TÁC DAO TIO NGHIEN C11JU SIN}I DINH  K HANG NAM 

(Theo Thông tu s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nám 2021 cja Bó trithng 
Bó Giáo duc và Dào tgo) 

TEN CO QUAN QUAN L' 
TR1)C TIEP 

TEN ca sO DAO TO 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
JJc 1p - Ti do - Hinh phüc 

   

      

, ngày tháng nám...... 

Kinh gui: B Giáo diic và Dào to 

BAO CÁO D!NH  Kc( CONG TAC DAO TO NGHIEN CI1U SINH NAM  

I. Danh sách nghiên cáu sinh h9c tp, nghiên cfru trong nAm 

STT' Ho 
và 
ten 

NCS 

NgAy 
sinh 

Giói 
tInh 

MA s6 
CCCD/ 

H 
chiu 

Quc 
tch  

KhoA 
dAo 
to2  

S, 
ngAy 
quyêt 
dlnh 
cong 
nhn 
NCS 

Ten ngu*i 
huóng 
dc Ip 
dông hu'Ong 

dh 

dan 
hoc 

1 

Cong 
tác 

ngoài 
cci s& 
dAo  
tao 

Ten nguYi 
dông huo'ng 
dAn 2 (neu 

cO) 

Don v 
cong tAc 

cüa 
nguOi 
hu*ng 
dn 

ngoAi co' 
s& 

Ten 
dé 
tAi 

Iun 
An 

Nganh, 
mA s 

Ten d 
tAi 

Iun 
An sau 

khi 
diu 

chinh 
(nu 
cO) 

S 
ngAy 
quyt 
d!nh 
cong 
nhn 
hçc v 
tiên si 

Cong 
tAc tai  
ccisi 
dào 
tao 

Cong 
tAc tai  
ccisi 
dao 
tao  

Cong 
the 

ngoài 
cci sâ 
dào 
tao 

x 

2 x 

II. Danh säch giãng viên tham gia giäng dty và htró'ng dn NCS 

STT H9 V 

ten 
Ngày 
sinh 

Giói 
tInh 

Quôc 
tich  

Chuc 
danh 

khoa h9c 
(GSIPGS) 

Trinh 
d 

Ma s6 
CCCD/ 

H 
chiêu 

S 
hrç'ng 
NCS 
dang 

htró'ng 
dn 

S hrç'ng 
cong b 

khoa hQc 
trong 

vông 05 
näm3  

Tho'i 
gian 
giãng 
dy & 

trinh d 
dai hoc 
hoc 

thac sT 

Danh 
hiu Ngh 
si Uu tü 

hoc 
Ngh si 

Nhân dan 

1 

2 
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III. Danh sách các dé tài nghiên cfru khoa h9c cüa cr s dào tio gãn vi hot dng dào t30 
NCS 

STT Ten d tài Cp phê duyt Thôi gian thic 
hin 

Ten NCS tham 
gia 

IV. Tn ti, hin ch (nu co) 

V. Nguyen nhân và giãi pháp khc phic 

VI. Kin nghj cüa co s& dào to 

Länh dao co s& dào to 
(K ten và dóng dâu) 

'Thü tir NCS d.rçc sp xp theo nhóm các khoá tuyn sinh. 

2 Ghi thii gian theo k hoch hçc tip, nghiên cru toãn khoá (VD: 202 1-2024). 

Thuc danh mitc diiçc Hi dng Giáo sir nhà nuóc dánh giá 0,75 diem cong trInh trâ len. 


