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BQ GIAO DTJC VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BA! HQC THAI NGUYEN Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 1893/QD-DHTN Thai Nguyen, ngày 25 tháng 10 nám 2021 

QUYET BHH 

Ban hành Quy djnh tuyn sinh và dào to trinh d tin si cüa Bai hyc Thai Nguyen 

GIAM BOC BA! HQC THAI NGUYEN 

Can thNghj djnh s 31/C'P ngày 04 tháng 4 nám 1994 cza C'hInhphi v 
vic thành 1p  Dqi hQc Thai Nguyen; 

Can cii' Thông tu' s 10/2020/TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 nám 2020 cza 
B(5 trwó'ng Bó Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy che t chic và hoat dong 
cáa dai hoc vuing và các cci sà giáo dyc dgi hQc thành viên; 

Can th Thông tu' sO 17/2021/TT-BGDDT ngày 22 tháng 6 nám 2021 cza 
Ba trzfo'ng BQ Giao dyc va Dao tgo ban hanh Quy dnh ye chuan chwong trznh 
dào tgo, xáy drng, thâm djnh và ban hành chu'o'ng trInh dào tao các trinh d5 
cia giáo dye dcii hQc, 

Can ci Thông tu- s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nám 2021 cáa 
Bô trwó'ng B3 Giáo dye và Dào tgo v viêc ban hành Quy che tuyn sinh và 
dào tgo trinh d5 tiên st; 

9 9 Theo de ngh cua Tru'o'ng ban Ban Dao tao, 

QUYET BNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh tuyn sinh và dào tao 
trmnh cl tiên sI' cila Dai  h9c Thai Nguyen. 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k, áp diing d6i vói các khóa 
tuyn sinh k tü ngày Quyt ctjnh nay có hiu 1c thi hành. Quy& djnh nay thay 
th Quy& djnh s 1796/QD-DHTN ngày 28 tháng 8 nàm 2017 cüa Giám dôc 
Dai hçc Thai Nguyen ye vic ban hành Quy ctjnh tuyên sinh và îàø tao  trInh dO 
.. - 9 . ,. A 

tien si cua Dai  h9c Thai Nguyen. 
Biu 3. Chánh Van phông, Trtr&ng ban chixc nng, Thu trix&ng clan vj thành 

viên, clan vj thuOc và trirc thuOc Dai  h9c Thai Nguyen và các to chüc, cá than 
có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 



BQ GIAO DUC VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DI HQC THAI NGUYEN Dc 1p — Tr do — Hnh phác 

QUY D!NH 
• • S S A • - A Tuyen sinh va dao to trinh d9 tien si cua Di hyc Thai Nguyen 

(Ban hành kern theo Quyê't dfnh  s 1893/QD-DHTN ngày 25 tháng 10 nãrn 2021 
cza Giám doe Dgi hQc Thai Nguyen) 

Chirong I 

NHUNG QUY D!NH CHUNG 

.A • .A Dieu 1. Phtm vi theu chinh 

1. Quy djnh nay nhm ciii th hóa các nOi  dung cüa Quy ch tuyn sinh và 

dào tao  trmnh d tin si ban hành kern theo Thông til s 18/202 1/TT-BGDDT 
ngày 28 tháng 6 nàm 2021 cüa B truông B Giáo diic và Dào tao. 

2. Van bàn nay quy djnh v tuyn sinh va dào tao  trinh d tin si cüa Dai 

hyc Thai Nguyen (DHTN) bao gm: tuyn sinh; t chüc và quãn l dào tao;  tiêu 
chuân, quyên và trách thim cüa cá nhân và các don vj lien quan; lun an, dánh 
giá va bâo v Iun an; thm djnh qua trInh dào tao,  chat lucrng lun an và c.p 

bang tin Si; khiu nai,  t cáo, thanh tra, kim tra và xir l vi pham. 
.A . Dieu 2. Doi tirçrng ap diing 

1. Quy djnh nay áp diving di vâi DHTN, các tnthng dai  hyc thành viên 

drnic giao nhim vii dào tao  trinh dO tin si (sau day gi chung là don vj dào 

tao), các t chic và Ca nhân Co lien quan. 

2. Quy djnh nay không áp d%lng di vi vic tuyn sinh, t chüc dào tao 

các chuong trInh dào tao  trInh dO tin si, các chuong trInh lien kt dâo tao  trInh 

dO tin si giüa DHTN vi CC co s dào tao  cüa nuc ngoài do co sâ dào tao 

nixc ngoài cp bang và các chuong trInh lien kt dào tao  trInh dO tin si gifla 

DHTN vói các co si dào t?o  cüa rnthc ngoài do hai ben cüng c.p bang. 

Diu 3. Chirong trinh dào to 

1. Chuong trInh dào tao  trInh dO tin si do don vj dào tao  xây dijng, thm 

djnh và ban hành theo quy djnh hin hành, dáp üng các diu kin sau: 

a) Khi lucmg h9c tp ti thiu 90 tin chi di vii nghiên ciru sinh (NCS) 
CO bang t& nghip thac si và ti thiu 120 tin chi di vOi NCS có b&ng t& 
nghip dai  hyc. 
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b) Chu.n du ra bao gm chu.n v kin thüc th1rc t và kin thüc 1 

thuyt; k5 näng nhn thirc, k5' nng thirc hành ngh nghip và k5 nAng giao tip, 

üng xir; müc d tr chü và trách thim cá nhãn trong vic áp diving kMn thüc, k5 

näng d thc hin các thim vii chuyên mon cüa nguii t& nghip trInh d tin 

sT phãi dat  Bc 8 cüa Khung trInh dO quc gia Vit Nam và quy djnh v chun 

chixang trInh dào tao  cüa BO Giáo diic và Dào t?o. 

2. ChuAn du vào cüa chuong trInh dào tao  tin si: Nguôi dr tuyn phâi 

t6t nghip thac sT hoc chuong trinh dao tao  chuyên sâu dc thu trInh dO bc 7 

ngành phü hçip hoc t6t nghip hng giói trinh dO dai hçc (hoc trmnh dO tucrng 
duong tr& len) ngãnh phü hçip; có tr'mh dO ngoai ng bc 4 theo Khung nng lirc 
ngoai ngO 6 b.c dung cho Vit Nam (hoc trInh dO tucmg ducing tr& len); có 
näng 1%rc, kinh nghim nghiên cru. 

3. Cu trüc va nOi  dung chuong trInh dào tao  barn bâo các yêu cu sau: 

a) T6i thiu 80% nghiên cüu khoa hQc Va lun an tiên si. 

b) T6i da 16 tin chi các h9c phAn, mon hçc bat buOc  hoc tr chçn d6i vti 
ctAu vào trmnh do thac sT. 

.• •A , , , A A A c) Toi thieu 30 tin chi cac hc phan, mon hQc bat bu9c hoc tçr chpn doi 
, A S A vai dau vao trrnh do dai h9c. 

4. Các h9c ph.n b sung nhm h trçi NCS có di'i kin thirc va trInh dO 
chuyên mon d thirc hin d tài nghiên cru. 

a) D6i vâi NCS ctA có b.ng thac sT: Cn Cu VO các hçc phn dã tich lüy & 
trmnh dO thac sT, kin thüc cn cp nht, b sung và yéu cu cüa linh virc, d tài 
nghiên cfru, Thu tru&ng don vj dào tao  xác djnh s6 hQc phn và khôi lucrng tIn 
chi NCS cn phâi h9c b sung. 

b) Di vài NCS chua có b&ng thac sT: Các hçc phn b6 sung bao gm cac 
hQc phn & trmnh dO thac si thuOc ngành hoc chuyên ngành (sau day gi chung 
là nganh) tuccng üng. 

5. Tiu lun tng quan, các chuyên d tin sT và các hçc phn a trmnh dO 
tin sT (bao gm các hQc phn bat buOc  Va tr ch9n) nhm nâng cao trInh dO 1 
lun ngành, phuong pháp nghiên ciru va khã näng üng ding các phuong pháp 

A IS S S P 5 P 5 A nghien cixu. Moi NCS phai hoan thanh khoi lung hen thuc la 16 tin chi, cv the 
thu sau: 

a) Tiu lun tang quan và các chuyên d tin sT: 

- Tiu lun tng quan yêu cu NCS th hin khâ nàng phãn tIch, dánh 
giá cac cong trmnh nghien ciru trong nuâc và qu6c t lien quan trrc tip dn d 
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tài nghiên ci.iru, tü do rOt ra miic dIch và nhim vii nghiên cüu cOa lun an tin 
sT. Tiêu 1un tong quan có khôi luqng kin thüc ti.rcmg duong 02 tin chi; 

- Các chuyên d tin si yêu cu NCS nâng cao nAng hrc nghien cüu và tir 
nghiên ciru, cp nht kin thüc mi lien quan trirc tip dn d tài nghiên cüu 
cOa 1un an tiên si. Mi NCS phâi hoàn thành 03 chuyên d tin si vói khi 
lucing kiên thüc tuong duong 06 tin chi. 

b) Các h9c phn r trInh d tin si (gm hçc phn bt buc và h9c phn 

ti.r chon): 

- Mi NCS phâi hoàn thành 04 hçc phAn i trInh d tin sT vâi khi hrcmg 

kin thüc gm 08 tin chi, mi h9c phn có khéii luqng kin thüc là 02 tin chi, 

trong do các h9c phn tr chçn chim 50% s tin chi; 

- Các h9c phn & trInh d tin si giOp NCS cp nht các kin thiirc mói 

trong lTnh virc chuyên mOn; nâng cao hiu bit v 1 thuyt, phuong pháp 1un 

nghiên cüu và &ng diing kt qua các nghiên ciru khoa h9c quan tr9ng, thit yêu 

cOa lTnh vrc nghiên cüu. 

6. Lun an tin si là kt qua nghiên cüu khoa hQc cOa NCS, trong do chüa 

drng nhüng dóng gop mói ye i 1un và thirc tin & limb virc chuyên môn, có giá 

trj trong vic phát trin, gia tang tn thOc khoa hpc và giài quyt vn d dt ra cOa 
A. , , . . , 

de tal lun an. Lun an co khoi luçing kien thuc tir 70-80 tin chi trong chuong 

trInh dào tao. 

7. Don vi dào to dugc sCr diing chuong trinh dào tto cOa co sâ giáo diic 

nu&c ngoài dâ duçc kim djth và cong nhn v cht krçing d thirc hin nhim vv 

dào to trInh do tin sT. 

8. Nu có NCS däng k h9c, vit lun an và bào v 1un an bang tiêng 

nithc ngoài thI don v dào to phãi xây dirng chuong trInh dào to hc b.ng ting 

nithc ngoài, dng thri phâi dáp irng các diu kin v di ngQ giãng viên co hUu 

dam thim vic dào tao chuong trinh tin si bang ting nu&c ngoài. 

Chtrng II 

TUYEN SINH 

Diu 4. Phung thirc và thôi gian tuyn sinh 

1. Vic tuyn sinh duçc t chüc mOt  hoc nhiu ln trong näm do Giám 

dc DHTN quyt djnh khi don vj dào to dáp irng dO diu kin bão dam chit 

lucing trin khai dào t.o ô trInh d tin si theo quy djnh hin hành. 

2. Phuong thOc tuyn sinh bao gm thi tuyn, xét tuyn hoc kt hqp giCia 

thi tuyn và xét thyn do DHTN quy& djnh bâo dam dánh giá mirth bach, cong 



4 

b&ng, khách quan và trung thirc v kin thirc, nàng lc cüa ngithi dir tuyn. Giám 

dc DHTN quyt djnh vic t chüc tuyn sinh theo hInh thüc trirc tuyên khi dáp 

üng nhung diu kin dam bào cht krcing nhu di vfci tuyn sinE trirc tip. 

3. Thu tru&ng don vj dào tao  can cir vào Quy djnh nay và các quy dnh 

lien quan khác chju trách nhim xây dmg D an tuyn sinh (theo mu tai  Phi 

lvc I), dam bão cung cp dy dü thông tin v phi.rcing thCrc tuyn sinh, thi gian 

t chüc tuyn sinh, các diu kin dam báo cht lucing và nhthig thông tin c.n 

thit khac. 

JJiu 5. Di ttrçrng Va diu kiin diy tuyn 

1. Yêu cu chung d& vói ngithi dir tuyn: 

a) Dã t& nghip thac si hotc t& nghip dai  hçc hng giói tr& len ngành phü 

hçip, hoc t& ng1iip trinh d thong di.rong bQtc 7 theo Khung trInh di quc gia Vit 

Nam & mt s ngành dào tao  chuyên sâu dc thu phü hçp vài ngành dào tao  tin si. 

Danh mvc  ngành dào tao  phü hçip dugc däng k' xét tuyn di vói tüng ngành dào 

tao trinh d tin si do Thu truâng don vj dào tao  xác djnh và dugc cong khai trong 

d an tuyn sinh. Van b.ng dai  h9c, thac sT do Co S& giáo dc dai hçc rnróc ngoài 

cp phãi dixçic B Giáo diic và Dào tao  cong nh.n. 

b) Dáp üng yêu cu du vào theo chu.n chucing trInh dào tao  do Bi Giáo 

dc và Dào tao  ban hành va cüa chuong trInh dào tao  tin si däng k d%r tuyên. 

c) Co kinh nghim nghiên ciru th hin qua lu.n van thc si cüa chuong trInh 

dào tao  theo djnh hithng nghiên c&u; hoc bài báo, báo cáo khoa hçc dã cong b 
trén tap  chI khoa hc hoc k yu hi nghj, hii thào khoa hçc chuyên ngành có 

phán bin lien quan dn 11th virc dir djnh nghiên cüu trong thôi han  03 nàm (36 

tháng) tInh dn ngày däng k dir tuyn; hoc có thôi gian cong tác t& 02 näm (24 

tháng) tr& len là giáng viên, nghiên c&u viên cüa các co s& dào tao,  t chic khoa 

hçc và cong ngh. 

d) Co d%r tháo d ewing nghiên cüu và dir kin k hoach hçc tap, nghiên ciru 

toãn khóa. 

2. Ngu&i dr tuyn là cong dan Vit Nam phâi dat  yêu c,u v nang hrc ngoai 

ngU dugc minh ch&ng b.ng mt trong nhftng van bang, chtng chi sau: 

a) Bang tê,t ngbiêp trInh d dai  hoc trâ len do mt co sâ dào tao  flhl&C ngoài, 
phán hiu cUa co s& dào tao  nithc ngoài & Vit Nam hoc co sà dào tao  cüa Vit 
Nam cp cho ngu&i h9c toàn th&i gian b&ng tiêng nu&c ngoài. 

b) B&ng t& nghip trInh d dai  h9c ngành ngôn ngtr ting nuâc ngoài do các 
co s& dào tao cüa Viêt Nam cap. 



c) Co mt trong các chIrng chi ngoi ng quy djnh ti Ph%1 1iic IV cüa Quy 
djnh nay con hiu l%rc tInh dn ngày dang k dir tuyn hoc các chüng chi ngoi 
ngti khác trong di.rorng trinh d bc 4 (theo khung näng hrc ngoi ngü 6 bc ding 
cho Vit Nam) do B Giáo dc và Dào to cong b. 

d) Ng1x?Yi dr tuyn dáp rng quy djnh ti dim a khoân nay khi ngôn ngii 
sir diing trong thai gian h9c tp không phãi là ting Anh; ho.c dáp üng quy djnh 
tai dim b khoãn nay khi có bang t& nghip trInh d dai  h9c ngành ngôn ngU 
nithc ngoài không phãi là ting Anh; hotc có các chrng chi ting nuac ngoài 
khac ting Anh & trInh d tuclng duong theo quy djnh tai  dim c khoãn nay do 
mt t chüc khão thI dLrçYc quc t và Vit Nam cong nhn cp trong thai han  02 
näm (24 thang) tInh dn ngày dang k dir tuyn thI phâi có khà nàng giao tip 

duçic bang ting Anh trong chuyên mon (co th din dat  nhüng vn d thuc linh 

virc chuyên mon cho ngis&i khác hiu b.ng ting Anh và hiu duçc ngu&i khác 
trInh bay nhUng vn d chuyên mon bng ting Anh). 

3. Ngu&i dçr tuyn là cong dan nixâc ngoài nu dang k) theo hçc chuong 

trInh dào tao  trInh dti tin si bang ting Vit phãi có chüng chi ting Vit t& thiu 
tr bc 4 tr& len theo Khung náng hrc ting Vit dàng cho nguOi nuâc ngoài và phài 

dáp üng yêu cAu v ngoi ngti th& hai do don vj dào tao  quy& djnh, trir truing hqp 
là ngu&i bàn ngu cüa ngOn ngü di.rçic sü ding trong chi.rang trinh dào tao  trmnh d 

tin si. Ngithi dr tuyn là cong dan nuic ngoài dàng k hçc chuong trInh dào tao 
trInh d tin si bang ting Anh thI phãi dáp irng các chu.n ti thiu trInh d ting 

Anh nhu quy djnh tai  dim c, d khoàn 2 Diu nay. 

4. Thu truing don vj dào tao  quy djnh cii th yêu cAu v kinh nghim 

quàn l, thâm niên cong tác và nhung yêu cAu khác dEi vii nguii dir tuyn theo 

tirng ngành dir tuyn. 

Diu 6. H so' dir tuyên 

1. H so dr tuyn bao gm: 

a) Phiu dang k' dir tuyn (theo mu tai  Phii lic II). 

b) So yu l' ljch trong thai han  06 tháng tInh dn ngày np h so dang kI 
dr tuyn, có xác nhn cüa thñ truing co quan quàn l2 hoc chInh quyn dja 

phuong noi nguii dir tuyn cu tth. So yu l' ljch phái dan ánh cüa nguii dàng 

k dr tuyn và dóng du giáp lai cüa co quan, don vj hoc chInh quyn dia 
phuong nai ngu&i dir tuyên cix trü. 

c) Bàn sao (co cong chüng) b&ng t& nghip và bang dim dai  h9c hoc 
phii hic van b.ng; bang tEa nghip và bang dim thac si hoc phi lic van b&ng. 
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d) Bàn sao chiip bIa, miic 1c và toàn van các bài báo, báo cáo khoa hçc dä 

cong b. Minh chirng kinh nghim nghiên ciru khoa hçc và thâm nién cong tác 

(nu co). 

d) D cuong nghiên ciru (theo mu quy djnh cüa don vj dào tao). 

e) Thu giâi thiu dánh giá phm cht ngh nghip, nàng lrc chuyên mon 

và khã nàng thirc hin nghien ciru cüa nguèi d tuyn cüa It nht 01 nhà khoa 

hoc có chirc danh giáo su, phó giáo su hoc có hçc vj tin si khoa hçc, tin si dà 

tham gia boat  dng chuyên mon vOi ngui dir tuyn và am hiu linh virc ma 

ngu?ii d tuyn dr djnh nghiên ciru. Thu gici thiu phâi có nhüng nhn xét, dáth 

giá v näng lirc va phm chat cüa nguii dir tuyn, c1i th: 

- Phm cht dao  dirc và dao  dirc ngh nghip; 

- Nàng 1irc hoat dng chuyên mOn; 

- Phixcing pháp lam vic; 

- Khâ näng nghiên ciru; 

- Khà nãng lam vic theo nhóm; 

- Dim math  và dim han  ch cüa ngu?i dir tuyn; 

- Trin vQng phát trin v chuyên môn; 

- Nhüng nhn xét khác và mire d üng h, gin thiêu ngirôi dir tuyn lam 
NCS. 

g) Cong van cir di dir tuyn dào tao  trInh d tin si cira co quan quãn 1 

tri,rc tip theo quy djnh hin hành v vic dào tao  và bi duong cOng chirc, viên 

chirc (nu ngi.thi dr tuyn là cong chire, viên chire). 

h) Các tài lieu lien quan khác theo yêu c.0 cüa don vj dào tao: 

- Giy khám sire khOe cüa bnh vin; 

- Bàn sao có cong chIrng van bng tt nghip trinh d dai  hc các ngành 
ngôn ngtt nuirc ngoài, chimg chi ngoi ngr; 

- Nguôi có bang tt nghip dai  h9c hoc b&ng thac si do co sir dào tao 

nithc ngoài cp c.n có minh chirng v bce toàn thin gian ir nixirc ngoài, gm mt 

trong cac tài 1iu lien quan sau: (i) xac nhn cUa co quan dai  din ngoi giao cüa 

Vit Nam ir nuic sir tai dã theo bce; (ii) xác nhn cüa co sir giáo dic nuic ngoài 
noi dã hc tap;  (iii) bàn sao hap 1 ho chiu có dóng du ngày xut, nhp cãnh; 
(iv) mith chirng dã dang kI vào h thng co sir dr Iiu din tir quân l Iu'u hpc 
sith cüa Bô Giáo due và Dào tao; 

- 03 (ba) ánh chân dung mii chçip cô 04cm x 06cm và 02 (hai) phong bi có 

dan tern và ghi dja chi cüa nguii nhn (d gin thông báo trüng tuyn và nhp hçc, 
kruhsa). 



2. S hrcmg h so dng k dir tuyn: 02 (hai) bO h so, trong do 01 (met) 
b báo cáo DHTN, 01 (met) bO hxu tai  don vj dào tao. 

Diu 7. Tuyn sinh và cong nhn nghiên cthi sinh 

1. Thông báo tuyn sinh duçc cong b cong khai trén trang thông tin din 
tü cüa DHTN và don vj dào tao It nht 30 ngày lam vic truâc khi t chirc tuyn 

- A . , .A . A srnh, trong do bao gom nhung thong tin ye doi ttrqng va dieu kiçn dir tuyen; 

ngành tuyn sinh va yeu cu chuyên mon phü hçip; danh miic ngành dào tao  phü 
hçip duçic dàng k xét tuyn dM vri ti'rng ngãnh dào tao  trInh ct tin sT; danh 
sách nguYi huàng dn NCS dáp üng quy djnh tai  Diu 12 cüa Quy djnh nay; 
chi tiêu tuyn sinh; h so dir tuyn, k hoach  và phuong thüc tuyn sinh, thii 
gian cong b6 kt qua trUng tuyn và thñ gian nhp h9c; h9c phi, các chInh sách 
min giâm h9c phi và h trçl kinh phi cho NCS trong qua trinh hçc tp (n&i co) 

và nhüng thông tin c.n thit khác theo yêu cu cüa chuong trIrih dáo tao,  DHTN 
và cüa don vi dào tao. 

A A 2. H91 dong tuyen smh 

a) Giám dc DHTN ra quyt djnh thành 1p Hi dng tuyn sinh. Thành 

phan cua H91 dong tuyen smh gom: Chu tch, Uy vien thuong trirc va cac uy vien. 

- Chü tjch: Giám d6c DHTN hoc Phó Giám dc DHTN duqc Giám dc 

DHTN u' quyn; 

- Uy viên thu?mg trrc: Trir&ng ban Ban Dào tao  hoc Phó trtthng ban Ban 

Dào tao; 

- Các u' viên: Thu truâng don vj dào tao  duçxc giao nhim vii dào tao 

trInh dO tin si và mOt  s länh dao  ban chüc nàng cüa DHTN. 

NMng ngtthi có vç, chng, con, b6, mc, anh chj em ruOt  cüa mInh hoc 

cüa vçi hoc chng dir tuyn không ducic tham gia HOi  dng tuyn sinh va cac 

ban giüp vic cho HOi  dng tuyn sinh. 

b) Trách nhim và quyn han  cüa  HOi  dng tuyn sinh: Thông báo tuyn 

sinh; tip nhtn h so dir tuyn; t chüc xét tuyn và cong nhn thI sinh tráng 

tuyn; tng k& cong tác tuyn sinh; giri báo cáo k& qua cong tác tuyn sinh v& 

BO Giáo dc và Dào tao. 
, . A A 3. Ban Thu ky Hçi dong tuyen smh 

a) Giám dc DHTN ra quyt djnh thãnh l.p Ban thu k Hi dng tuyên sinh. 

Thành phn Ban Thu k HOi  dng tuyn sinh gm có: Trithng ban do Uy vien 

thuing trirc HOi  dng tuyn sinh kiêm nhim và các uS' viên. 
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b) Trách nhim và quyn han  cüa Ban Thu k HOi  dng tuyn sinh: 

- Nh.n và xü 1 h so cüa ngui d%r tuyên; 

- Hrning dn các don vj dao tao  1p danh sách nguñ dr tuyn dü diu 
kin dir tuyn; 

- Tip nhn kt qua dánh giá xét tuyn cüa các ti&i ban chuyên môn, tang 
hçrp trinh HOi  dng tuyn sinh xem xét; 

- Gui giy báo kt qua xét tuyn cho ngui dir tuyn. 

c) Trách nhim cUa Tnthng ban Ban Thu k: Chju trách nhim tnrOc Chñ 

tjch Hi dng tuyn sinh trong vic diu hãnh cong vic cüa Ban Thu k. 

4. Tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS 
._ , A - , a) Can cu ho so d tuyen, chuyen nganh dang ky dir tuyen cua ngtroi dir 

tuyn, Hi dng tuyn sinh thông báo dn các don vj dào tao  d xut các tiu 

ban chuyên mon xét tuyn NCS, trInh Chü tjch Hi dng tuyn sinh quyt djnh. 

b) Tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS có It nh.t 03 nguñ có trInh dO 

tin sT, am hiu lTnh vrc và v.n d dr djnh nghiên cüu cüa ngi.thi d%r tuyên, là 

can bO khoa hçc, giãng vien trong hoc ngoài DHTN do HOi  dng Khoa hçc và 

Dào t?o  chuyên ngành rnii (nu c.n) Va nguñ dr kin huàng dn NCS. Thành 

phan Tieu ban chuyen mon gom co Tn.rang tieu ban, Thu ky va cac uy vien. 
A A A P P A A P P P P c) Tieu ban chuyen mon co trach nhim to chuc xem xet danh gia ho so d%r 

tuyn, d cuong nghién cüu và vic trInh bay, trao di v d%r djnh nghiên cIru cüa 

ngi.rñ dir tuyn, xp loai  nguài dir tuyn theo müc dO xut s.c, khá, trung binh 

ho.c không tuyn. Tiu ban chuyên mon dánh giá can có t6i thMu 2/3 thành viên 

tiu ban tham dir, trong do không duqc vng mt TruOng tiu ban và Thu k. 

5. Quy trInh xét tuyn NCS 
A A A A A •A a) Ban thu ky Hçi dong tuyen srnh chuan b va cung cap ho so, bieu mau 

dánh giá ngithi dir tuyn cho tiu ban chuyên mon. 

b) Thành viên tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS dánh giá phãn loai 

ngixOi dir tuyn thông qua các nOi  dung sau: 

- Kt qua hQc tp a trinh dO di h9c, thac si; 

- Thành tIch nghiên cIru khoa h9c dä có (bài báo, báo cáo khoa hçc, dê tài 
nghien cuu khoa h9c các c.p); 

- Kinh nghim hoat  dOng chuyên mOn; 
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- Chat hrqng d ciro'ng nghien ct'ru; 

- ' kin then xét dánh giá va üng h ngithi d%r tuyn trong this giii thiu; 

- Nang lirc và khã näng ngoi ngü; 

- Các phm cht và nàng lirc khác cüa nguôi dir tuyén. 

c) Ngi.thi dir tuyn trInh bay v vn d dir djnh nghiên ciiru và k hoach 

thirc hin trithc tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS. Vn d dir djnh nghiên ctru 

cüa ngui dr tuyn phãi phü hçp vOi các ITnh vrc, huàng nghiên ciiru ma dan vj 

chuyên mon dang thirc hin, có ngui dü tiêu chun theo quy djnh dng nh.n 

huOng dan. Các thành viên tiu ban chuyên mon dt các câu hOi phOng v.n d 

diánh giá näng 1irc nghien ciru cüa nguñ dir tuyn. 

d) Can ci.'r các yêu câu dánh giá, tiu ban chuyên mon cho dim dánh giá. 

Mi thành viên cüa tiu ban chuyên mon có 01 phiu chm dim theo thang 

dim 100,0 1am trôn dn 0,5 dim (theo mu do Ban this k Hi dng tuyn sinh 

chun bj). Dim dánh giá chuyên mon cüa ngui d%r tuyn là trung blnh cong 

dim dánh giá cüa các thành viên tiu ban chuyên mon có mt và ly dn mt 

ch s thp phân. Dim xét tuyn cüa ngithi di,r tuyn phãi dat  tü 55,0 dim trâ 

len. Vic xét trüng tuyên theo diem dánh giá ttr cao xuOng thâp cho den khi hêt 

chi tiêu cüa tüng chuyên ngành. 

d) Ban this k Hi dng tuyn sinh có trách n}iim kim tra kt qua dánh 

giá NCS và chuyn cho Hi dng tuyn sinh. Hi dng tuyn sinh quyt djnh 

danh sách ngis?ii dir tuyn tróng tuyn cho tüng chuyên ngành dào tao  và k& qua 

xp Ioai  ngthi dir tuyn, trInh Giám dc DHTN quyt djnh cong nhin ngui dir 

tuyn trcing tuyn dào tao  trInh dO tin si. 

6. Triu tp nguvi dr tuyn trüng tuyn 

a) Can cü danh sách nguôri dir tuyn dâ duçc Giám dc DHTN quyt djnh 

cong nhQn tiling tuyn, DI-ITN gCri gi.y triu t.p nhp h9c dn ngutñ dir tuyên 

tiling tuyn. 

b) Sau thii gian ti da 20 ngày k tir khi NCS nhp hçc, Thu truOng don 

vj dào tao  ban hành quyt djnh cOng nh.n NCS. Quyt djnh cOng nhn NCS 

phãi có dy dü thông tin bao gm: ten NCS, ngành dào tao,  ten d tài 1u.n an dr 

kin, ngl.rôi huóng dn ho.c dng huing dan, don vj chuyên mon quàn 1,2 NCS, 

thii gian dào tao  kern theo k hoach h9c tQtp, nghiên ciru toàn khóa cüa NCS. 

c) Dan vj dào tao  có van bàn giao NCS v hoat  dng chuyên mon tai  khoa 

hoc bO mon quãn l chuyên mon. Chm nhât 06 tháng sau khi có quyêt djnh 

cong nhn NCS va ngithi huo'ng dn, don vj dào tao  phài t chi.rc dánh giá d 

9 
'I 
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cucing chi tit d tài 1un an cüa NCS và ra quyt djnh giao d tài 1un an; báo 

cáo DHTN. 

Chtrong III 

TO CH11C vA QUAN LY DAO TAO 

Diu 8. To chfrc hoit dng dào to 

1. Dào tao  trinh d tin si dixgc thrc hin theo hInh thüc chinh quy a tri 

s& chInh hoc t?i  phân hiu dã duqc phép hoat  dng dào tao  cüa DHTN, trir mt 

s hoat dng khào sat, nghiên cru, thI nghim hoc dào tao  trrc tuyn có th 

duçc thirc hiên a ngoài dcm vj dâo tao  theo quy djnh cüa DHTN. NCS phài dành 

dü thai gian hçc tip,  nghiên cüu tai  don vj dào tao  theo k hoach dã dugc phê 

duyêt; trong do khi dang k dü 30 tin chi trong mt nàm h9c dugc xác djnh là 

tp trung toàn th?yi gian. 

2. Thii gian dào tao 

a) Thai gian dào tao  tiêu chu.n cüa trInh d tin Si tir 03 näm (36 thang) 

dn 04 nàm (48 tháng) do dan vj dào tao  quyt djnh, báo dam phn lan NCS 

hoàn thành chi.rang trInh dào tao  trong thai gian nay; mi NCS có mt k hoach 

hpc tap, nghiên ciLru toàn khóa nm trong khung thai gian dào tao  tiêu chun 

duçic phê duyt kern theo quyt djnh cong nhn NCS (theo mu tai  Phii 1iic III). 
Thai gian dào tao  tInE tir khi có quyt djnh cOng nhn NCS và phân cong ngithi 

huàng dn cüa Thu tnthng don vj dào tao. 

b) NCS duqc phép hoàn thành chi.rang trInh dào tao  sam han so vai k 

hoach hoc t.p, nghien cüu toàn khóa không qua 01 näm (12 thang), hoc chm 

hon so vai k hoach  h9c tip, nghiên ciru toàn khóa nhiing tng thai gian dào tao 

không vuçit qua 06 nãm (72 thang) tinE tr ngày quyt djnh cOng nhn NCS CO 

hiêu luc dn thai dim hoàn thành cac thu tuc trInh luân an cho don vi dào tao, 

trithc khi thrc hin quy trInh phãn bin dc 1p và thàrth 1p Hii dng dánh giá 

luân an cüa don vi dào tao. 

3. Các dan vj dào tao  di.rçc thOa thun d t chüc giáng day  nhng hçc 

phn h9c chung và cong nh.n kk qua h9c tp ln nhau. Vic t chüc day và h9c 

cac h9c phn bi sung, cac h9c phAn a trInh di tin si phái duqc trin khai tai 
dan vj dào tao.  Trong trithng hqp don vj dào tao  không dào tao  chuong trInh có 
h9c phAn c.n b sung cho NCS thI gui NCS theo hçc a các cci s dào tao  khac dâ 
dirqc phép dào tao  chuong trInh có h9c ph.n nay theo thóa thun giüa don vi dào 

tao vâi cac cci s& dâo tao khác. 
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4. Nghiên cru khoa h9c là bt buc trong qua trInh thirc hin 1u,n an tin 

sT, thi gian nghien cru khoa hçc dixçic b trI trong thii gian quy djnh tai 

khoãn 2 Diu nay. Trong qua trInh thirc hin 1un an tin si, NCS phãi thixèng 

xuyên tham dr và báo cáo seminar ó b mônlkhoa quân 1 chuyên mon. NCS 

phái thirc hin thi thiu 04 báo cáo seminar a b môn!khoa quãn 1 chuyên mon. 

Thu trithng don vj dào tao  quy djnh chi tit v s 1n, ni dung và hInh thirc 

seminar & b môn!khoa quàn 1 chuyên mon. 

5. Don vj dào tao  di.rçic t chüc giãng day, dánh giá các hçc phn theo 

hInh thüc trçrc tuyn ho.c kt hqp giüa trirc tuyn và trrc tip khi dáp t'rng quy 

djnh hin hành v irng dung cong ngh thông tin trong quãn 1y và t chüc dào 

tao qua mang; có giãi pháp bào dam chAt krqng các 1&p hçc nay không thAp hon 

chAt luqng l&p hçc true tip. 

6. Vie dánh giá và tInh dim hçc phAn trong chucing trInh dào tao  tin si 

duoc áp diing quy djnh v dánh giá và tInh dim h9c phAn theo quy djnh dào tao 

trInh do dai hoc. 

7. Don vj dào tao  quy djnh chi tit các hoat dng hçc t.p, nghiên ciru cüa 

NCS; thai gian, dja dim, phucing thirc t chirc dào tao;  cách dánh giá hçc phAn 

tin si, chuyên d tin si và tiu 1un tng quan cüa NCS, tInh dim hc phAn, 

diu kin d NCS duçic tip tic dào tao  khi kt thüc các h9c phAn va tiêu 1u.n 

ting quan và nhung quy djnh lien quan khác trong t chüc hoat  dng dào tao 

trInh do tin si cña DHTN và don vj dào tao. 

Diu 9. Thay di trong qua trinh dào to 

1. NCS và ngu&i hu&ng dn duçic d At v&i don vj dào tao  v vic thay 

di d tài 1un an, b sung hoc thay di ngi.thi huóng dk, thay di don vj 

chuyên mon phii trách và chuyn co s& dào tao.  Vic thay di phãi kern theo 

diu chinh k hoach  hc tip, nghiên ciru toàn khóa và báo dam thai gian dào tao 

tuân thu quy djnh tai  Diu 8 cüa Quy dijnh nay. 

Vic thay dii d tài 1un an duçic thirc hin khi NCS dam bão hoàn thành 

chuong trinh dào tao  quy djnh tai  khoán 1 Diu 3 cüa Quy djnh nay trong thai 

gian quy djnh tai  các dim a, b và c khoàn 3 Diu nay và di.rqc ngi.r&i hu&ng dn 

dng . Vic thay di d tài 1un an (mang nghia thay di huOng nghiên ciru) 

chi giâi quyt khi có l do chInh dáng và chi th?c hin chm nht trong 24 tháng 

k tir khi quyt djnh cong nhn NCS có hiu 1irc. Thu tru&ng don vj dào tao 

quyt djnh vic diu chinh ten d tài 1u.n an theo d nghj cüa Hi dng dánh gia 
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1un an a don vj chuyên mon nhung phãi dam bâo không lam thay di huOng 

nghiên cilru va mvc  tiêu nghiên ci'ru cüa d tài 1un an. 

Vic b sung hoc thay dêi nguii huàng dn disçic thirc hin chm nhât 

tniOc 12 tháng tInh dn ngày kt thüc khoá h9c theo quyt djnh cong nhn NCS 

(bao gm Ca thai gian gia han,  nu co), trtthng hçTp dc bit do Giám dc DHTN 

quyt djnh. 

2. Vic chuyn Co s dào tao  duc xem xét trong truàng hqp thai han  h9c 

t.p cüa NCS con ti thiu 12 thang theo quyt djnh cong nhn NCS và co sa 

chuyn dn dang trin khai dào tao  ngành tuang rng a trInh d tin si. Tn.rang 

hçip NCS tr cu so dào tao  khác chuyn dn DHTN thI sau khi có sr dng cüa 

cu sO dang dào tao  NCS, Thu truO'ng dun vj dào tao  tip nhn và báo cáo DHTN 

ra quyt dinh tip nhn NCS. ThOi gian dào tao  là thOi gian hçc tp con lai  theo 

quyt djnh cong nhn NCS cüa cu sO dào tao  trixOc (bao gm ca thai gian gia 

han, nu co). Vic cong nhn kt qua hçc t.p dã tIch lu và các hçc ph.n ma 

NCS cn b sung (nu co) do Thu truOng dun v dào tao  quyt djnh. 

3. Hoàn thành chuong trinh dào tao  dung  han,  gia  han  và tht ngn thai 

gian hçc tp 

a) NCS di.rçic xác djnh hoàn thành chuong trInh dào tao  ding  han  nu lun 

an dã duqc Hi dng dánh giá cp TnxOng thông qua trong thai gian quy djnh tai 

dim a, khoán 2 Diu 8 cüa Quy djnh nay. 

b) Trong tnthng hqp NCS không có khá nàng hoàn thành ch1xung trInh 

dào tao  ding  han,  tnrOc khi ht han, NCS phâi lam thu tVc  xin gia han  h9c tap. 
Thai gian gia han  ti da là 24 tháng. Trong thai gian nay, NCS phái theo h9c tp 
trung lien tic tai  dun vj dào tao  và NCS phãi dóng phi theo quy djnh cüa don vj 
dào tao.  Thu tnrOng dun vj dào tao  ra quyt djnh gia han  thai gian hçc tp va 

nghiên ctu cho NCS, t& da khOng qua 12 tháng101 1n gia han. 

Ht thai gian gia han,  nu lun an cüa NCS khOng duqc Hi dng dánh 
giá lun an a dun vj chuyên mOn thông qua thI Thu tri.rOng dun vj dào tao  có van 

bàn báo cáo DHTN ra quyt djnh cho NCS thôi hQc. Kt qua hçc tp cOa 
chuong trInh dào tao  trInh d tin si khOng duge bâo lu'u. 

c) Thu trithng don vj dào tao  xem xét, quyt djnh cho phép NCS duçc rut 
ng.n thOi gian h9c tp nu hoàn thành dy dü chuong trInh dào tao  theo quy djnh 
cüa Thông tu s 18/2021/11-BGDDT và Quy djnh nay. Thu tiic h so báo v 
luân an tnrOc thai h?n  bao gm: Don d nghj bão v lun an truOc thai han  cüa 
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NCS, ' kin d nghj cüa ngithi hithng dn; biên ban xét d nghj cüa khoa hoc b 

mon quán 1 chuyên mOn. Vic bâo v lun an tnrOc thi han  không séfm hon 2/3 
thi gian dào tao  trinh d tin si cüa NCS duc ghi trong quyt djnh. 

4. NCS bi buc thôi hçc trong nhung truàng hqp sau: 

a) Không hoàn thành chucmg trmnh dào tao  trong khoâng th?yi gian quy 

djnh tai  khoân 2 Diu 8 cüa Quy djnh nay. 

b) Vi phm nghiêm trQng quy djnh v th%rc hin trách nhim cüa NCS 

hoc quy djnh cüa pháp 1ut dã duçc hi dng chuyên mon ho,c ca quan có 

thm quyn kt 1u.n. 

c) Vi phm quy djnh cüa don vj dào tao a müc d buc thôi hoc. 
A A • • 9 A A r Dieu 10. Cong nhn va chuyen dot ket qua h9c tp, nghien ciru 

1. Kt qua h9c tap,  nghiên ciru cüa NCS dã tIch iQy trong chxong trInh 

dào tao  tin si duçic bâo liru, xem xét cOng nhn, chuyn di trong nhUng trtthng 

hop sau: 

a) NCS bj thOi hçc và có nguyen vpng duqc tip ti1c theo h9c chixong 

trInh dào tao  thac si ngành ti.rong üng nu dáp üng nhftng quy djnh cüa quy ch 

tuyn sinh và dào tao  trInh do thac si hién hành. 

b) NCS chuyn ngành dào tao  hoc CG sâ dào tao. 

c) NCS dã thôi hçc, dang k dir tuyn lai  và duc cOng nhn là NCS mâi 

cüa dcin vi dâo tao dã theo hoc. 

2. Vic cong nhn và chuyn di kt qua hçc tip,  nghiên cüu dã tIch 1u 

cüa NCS phãi phü hop vai ni dung, yêu cu cüa chtrong trInh dào tao,  duqc 

thirc hin trên co s& d xut cüa hi dng chuyên mOn. Truang hop chuyn co 

sO dào tao  hoc là NCS mOi, vic cong nhn và chuyn di kt qua h9c tip, 

nghiên cüu ti da khOng qua 50% tng khi 1ung cüa chuong trInh dào tao. 

3. Don vj dào tao  quy djnh chi tit v thai han  bão liru, thành phn hi 

dng chuyên môn, quy trInh thirc hin vic cOng th.n và chuyn di kt qua h9c 

tip, nghiên ciru cüa NCS. 
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Chirong IV 

TIEU CHUAN, QUYEN vA TRACH NHIM 

CUA CAC cA NHAN vA D€5N V! LIEN QUAN 

Diu 11. Tiêu chun cüa giãng viên giãng dy trinh d tin si 

1. Giãng vien giãng day chirong trmnh tin si phài dáp üng nhChig yêu cu sau: 

a) Là cong dan Vit Nam hotc cong dan nuóc ngoài dáp lmg quy djnh tai 

khoãn 1 Diu 54 Lut giáo dic ctai hçc (ducic sCra di, b sung näm 2018) và 

nh&ng quy djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

b) Co chrc danh giáo sir, phó giáo sir hoc có bang tin sT khoa hçc, tiên si 

trong lTnh vi,rc chuyên mon phü hçp vOi các hçc phn, mOn h9c (sau day gi chung 

là h9c ph.n) dam thim trong chucing trInh dào tao. 

c) Co näng 1rc ngoai ngü, 1mg diing cong ngh thông tin phtic v cong tác 

giàng day, nghiên cüu và trin khai nhUng hoat dng trao di, hp tác quc t ye 

1mb virc chuyên mon dam nbim trong chuang trInh dào tao  tin si. 

2. Nguôi chua có churc danh giáo sir, phó giáo sir phãi dáp 1mg them nhftng 
yêu câu sau: 

a) Co thoi gian giàng dy trInh d dai  bce hoc thac si tr 01 näm (12 

thang) tr& len k tü khi có bng tin si. 

b) Trong thOi gian 05 näm (60 thang) tInh dn thñ dim di.rgc phân cong 

giàng dy có cOng b lien quan dn chuyên mon giâng day  vói vai trO là the già 

dung ten du hoc tác giá lien h cüa 02 bài báo, báo cáo khoa hc trong các an 

phm duçic tInh tci 1,0 dim tri len theo dim ti da do H)i dng Giáo sir Nba 

nuO'c quy djnh; hoc là the giá hoc dng tác già cüa 01 sách chuyên khão do các 

nhà xut bàn trong nuâc và quc t phát hành hoc cüa 01 chucmg sách tham khào 

do các nhà xut bàn quc t phát hành (sau day goi chung là tác giá chInh). 

c) Dii vi giãng viên giâng day  nhüng chuong trmnh thuc lThh vrc ngh 
thuât có th thay thá yêu cu tai  dim b khoàn nay bng danh hiu Ngb si Nhân 
dan do Nhà nirrc trao tng. 

Diu 12. Tiêu chun cüa ngtrri htrO'ng dn nghiên cIru sinh 

1. Ngu&i huâng d.n chInh, ngiri hirOng dn phii và ngirOi huOiig dn dc 

1p NCS phài dáp 1mg cáe tiêu chun cüa giâng viên giãng day trInh d tin si theo 
quy djnh tai  Diu 11 cüa Quy djnh nay. 

2. Trong th?yi gian 05 näm (60 thang) tInh dn thOi dim có quyt djnh cong 

nhn hu1mg dn NCS, nguOi hirung dn cbInh, ngi.rOi hixàng d.n de lip, ngir?i 
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dông hithng dn khi không phân bit gi€ia hix&ng dn chInh và htr&ng dn phi phài 

có them kt qua nghiên ciru trong linh virc chuyên mon lien quan tri d tài lu.n an 

huàng din, C%i th nhu sau: 

a) Là tác già chInh cüa báo cáo hi nghj khoa h9c, bài báo khoa hçc duçjrc 

cong b trong các n phm thuc danh mic Web of Science hoc Scopus (sau day 

gi chung là danh mvc  WoS/Scopus) hoc chirong sách tham khâo do các nhà xut 

bàn quc t có uy tin phát hânh, hoc bài báo däng trén các tp chi khoa hpc trong 

nithc di.rçc Hi dng Giáo six Nhà nuc quy djnh khung dim dánh giá tci 1,0 trâ 

len, hoc sách chuyên khão do các nhà xut bàn có uy tin trong nuâc và quc t 

phát hành; các cong b phái dat  tng dim tr 4,0 dim trâ len tlnh theo dim ti da 

do Hi dng Giáo six Nhà nuâc quy djnh cho mi loai cong trInh (không chia dim 

khi có dng tác giá); hoc 

b) Là tác già hoc dng tác giá cüa It nht 01 kt qua nghiên cüu, üng dung 

khoa h9c, cOng ngh dä dang k và duc cp b.ng dc quyn sang ch quc gia 

hoAc quc t; hoc cüa It nht 01 giài thu&ng chInh thirc cüa cuc thi quc gia hoc 

quc t duçic cong nh.n bi co quan quàn l nhà rnthc có thm quyn di vci lTnh 

vrc ngh thutt và nhóm ngành th diic, th thao. 

3. Mi NCS có 01 hoc 02 nguñ hix&ig dan, trong do có 01 nguOi là giãng 

V1fl co hüu cüa don vj dào tao  hoc giâng viên co hru cüa DHTN hoc có hqp 

dng giãng day,  nghiên ciru khoa hçc vii don vj dào tao  theo quy djnh cüa pháp 

1ut; lam vic theo ch d toàn thñ gian tai  don vj dào tao  vói th?ñ hn cüa hçp 

dng phü hçip vd k hoach  h9c tip, nghien ciru toàn khóa cüa NCS. 

Diu 13. Quyn Va trách nhim cüa giãng viên giãng dy trInh d 

tien si va ngtro'i htro'ng dan nghien ciru sinh 

1. Giàng viên giáng day trInh d tin si thirc hin nhim vi và quyn theo 

quy dinh tai  các Diu 55, Diu 58 Lut Giáo dic dai  hçc (di.rgc sira di, b sung 

nãm 2018), theo quy ch cüa don vj dào tao  và theo quy djnh pháp lut lien quan. 

2. Tai  cüng mt th?ñ dim, ngirii Co chirc danh giáo sir duçic hithng dn 

doe 1p ti da 07 NCS; ngirvi có chüc danh phó giáo six, hoc có btng tin si 

khoa hçc dugc htrOTig dn dc 1.p ti da 05 NCS; nguñ có bang tin si di.rqc 

hiring dn dc 1p t6i da 03 NCS. TruO'ng hçrp dng hung dn 01 NCS dirge 

tinh quy di tirong duong huàng dn dc 1p 0,5 NCS. 

3. Không dirge hirâng dn hoc dng huO'ng dn NCS mri nu trong vông 

06 nàm (72 thang) tInh dn thii dim duqc giao nhim vii, ngi.rôi dugc d nghj 

hung dn có 02 NCS CO lun an khOng duçvc Hi dng dánh giá lun an c.p 
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A A 9 • A P A P • A 

Trrnmg thong qua, bao gom ca vice danh gia 1i 1un an quy dnh ti Dieu 23 

cüa Quy djnh nay (nu co). 

4. Ngi.rôi huàng dn NCS có trách nhim: 

a) Thông qua k hoach hçc t.p, nghiên ciru toàn khóa và hang näm cña 

NCS; huóng dan, h trg, dánh giá, theo dôi vâ don dc NCS thirc hin thim vii 

hoc tp và nghiên cüu theo k hoch dã thông qua. 

b) D xut ho,c có kin v nhing thay di trong qua trInh h9c tip, 

nghiên ciru cüa NCS. 

c) D xu,t d NCS duçic dánh giá 1un an ti don vj chuyên mon và dixçc 

bão v 1un an ti Hi dng dánh giá 1un an cp Trumg cüa don vj dào tao. 

d) Thirc hin các quyn vâ nhim vi khác theo quy djnh cüa don vi dao 

tao. 

5. H so và thu tiic ngui nuc ngoài tham gia huàng dn NCS thirc hin 

theo quy djnh cüa don vj dào tao. 
A A A A 9 Dieu 14. Quyen va trach nhiçm cua nghien ctru sinh trong qua trinh 

dào tao 

NCS có quyn và trách nhim sau: 

1. Thirc hin quyn và trách nhim theo quy dijnh ti Diu 60, Diu 61 

Lu.t Giáo dc di h9c (dixçic sra di, b sung nAm 2018). 

2. Xây drng va d xu,t k hoch h9c tp, nghiên ci.ru chi tit trng nàm 

trén Co s6 k hoch toàn khóa dà dugc phé duyt t?i  quyt djnh Cong nhn NCS, 

trong do có k hoach  lam vic và báo cáo vái ngithi hithng dan; thirc hin k 

hoach dâ duqc ngi.thi huóng dn và don vj chuyên mOn thông qua; djnh k' 06 

thang báo cáo tin d và kt qua h9c tip,  nghiên ciru cho don vj chuyên môn; d 

xut v&i ngu?ñ hrncng dn và don vj chuyên mon v nhung thay di trong qua 

trInh hçc nghien ciru. 

3. Tham gia sinh hoat  khoa hQc tai  don vj chuyên mon nhu mt giâng 

vien trçY giãng, nghiên cüu Vfl co huu; tham gia thrc hin các nhim viii, d tài 

nghin ciru theo phân Cong cüa ngthi hu&ng din. 

4. Tuân thu quy djnh cüa don vj dào tao  v hem chinh h9c thut, báo dam 

kt qua cong b xu,t phát tir nghiên ciru cüa Ca nhân vii sir h trçi cña nguôi 

huàng dn; ghi then vá trIch dn dy dü sr tham gia cüa Ca nhân, tp th hoc 

to chüc khác (nu Có). 
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5. Dirge tip cn các ngun tài 1iu, sCr dung thu vin, các trang thit bj thI 

nghim phiic vi cho hçc t.p, nghién ciru khoa bce vâ thirc hin d tài 1u.n an. 

6. Thirc hin quyn và trách nhim khác theo quy djnh cüa dcm vj dao tao. 

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

Don vj chuyên mon (khoa/b mon quán 1 chuyên môn) có quyn vâ trách 

nhiêm sau: 

1. D xu,t ngu&i hixóng dn NCS có chuyên mon phü hcrp vói dê tâi 1un an. 

2. Thông qua k hoach  h9c tp và nghiên ciru chi ti& h.ng näm cüa NCS; 

tao diu kin, h trg, dOn dc, giám sat và kim tra vic thrc hin k hoach  hc 

t.p, nghien cüu cüa NCS. 

3. T chirc sinh hoat  khoa hoc, seminar djnh k' d NCS báo cáo chuyên 

dê và kêt qua nghiên ciru; phân cong cho NCS trçl giáng và hung dn sinh viên 

nghien ciru khoa hoc, hung dn sinh viên thirc hành, thirc tp; trin khai dánh 

giá 1un an cUa NCS t?i  don vj chuyên mOn theo sir phãn cong cüa Thu tnthng 

don vj dào tao;  thông qua d nghj cho NCS dugc bão v 1u.n an tai  Hi dng 

dánh giá !un an cp Trung cüa don vj dào tao. 

4. Thirc hin quyn và trách nhim khác theo quy djnh, bao gm: 

a) D xu.t các tiu ban chuyên mon xét tuyn NCS theo chuyên ngành 

dào tao  thuc khoa/b mOn quãn 1. 

b) Xem xét va thông qua tri.rOc khi trInh Thu trir&ng don vj dão to quyt 

djnh các bce ph.n phãi hçc trong chuong trinh dào tao  trInh d tin si bao gm: 

cac h9c phn b sung a trInh d dai  hoc, thac si; các hc phn trinh d tin si; các 

chuyên d tin si; bài tiu 1un ting quan; k hoach dào tio di vói tüng NCS; 

giám sat và kim tra vic thirc hin chuong trInh va k hoach  dào  tao  cüa NCS. 

c) Quy djnh ljch lam vic cüa NCS vài nguai huéng dan; ljch NCS báo 
cáo kt qua hçc tp, nghiên ctht trong näm hçc. T chirc xem xét dánh giá kêt 
qua hc tip,  nghiên ciiru; tinh thn, thai d hoc tsp,  nghien cüu; khâ nàng và 
trin vQng cüa NCS và d nghj Thu truâng don vj dào tao  quyêt djnh vic tiêp 
tiic hc tp di vâi tüng NCS. 

d) D nghj Thu trlx&ng don vj dào tao  quyt djnh vic thay di ten d tài 
1un an, b sung ho.c thay di nguai huàng dan, rut ngn hoc kéo dài th&i gian 
dào tao,  chuyn Co S dào tao  cüa NCS. 

d) Quãn 1 NCS trong su6t qua trInh h9c tsp, nghiên ciru. Djnh kS'  06 
tháng mt 1n báo cáo Thu tru&ng don vj dào tao  v tInh hInh bce tip, nghien 
ciru cüa NCS; dng thai thông qua Thu truâng don vi dão tao  gCri báo cáo nay 
dn co quan/don vj Cong tác cua NCS. 
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e) Các nhim viii và quyn khác theo quy ctjnh cüa dan vj dào tao. 

Diu 16. Quyn và trách nhim cüa Di hçc Thai Nguyen và don vj 

dào to 
'A 9 1. Quyen va trach nhiem cua DHTN 

a) Xây d%rng, ban hành quy djnh dao tao  trInh d tiên sl cüa DHTN. 

b)Cong b cong khai thông tin lien quan dn tuyn sinh, dào tao  trInh d 

tien Si tren trang thong tin din tu cua DHTN. 

c) T6 chüc thirc hin tuyn sinh theo quy ctjnh hin hãnh; kim tra, giám 

sat qua trmnh quàn 1 và t chüc dào tao  trInh d tin sl, dánh giá 1un an, cong 

nhn t6t nghip và cp bang tin si tai  các dan vj dào tao. 

d) Phi hcrp vói các dan vj dào tao  t chüc các hi nghj, hOi  tháo khoa hc 

quôc gia Va quôc tê. 

d) Xây d1rng chinh sách thüc dy birth dng giài trong tuyn sinh Va dào 

tao tien si nham gop phan thirc hien miic tieu cua chien li.rçic quoc gia ye brnh 

dng giâi trong 11th vrc giáo diic và dào tao. 

A

e) T chüc vi?c thm djnh h scYquá trInh dào tao, nOi dungvà chAt krcing 

1un an d.rçic thirc hiçn doi vai cac truang hçip khong trung vai Bc Giao diic va 

Dào tao dA lira chn thAm djnh. 

g) Xây d%rng k hoach va t chüc kirn tra, thanh tra hang nãm vic thrc 
hin các quy djth cüa dan vj dào tao  ye tuyên sith, to chüc dào tao  và cap bang 

9 A •. - trmh do tien Si. 

h) Thrc hin dAy dü ch d báo cáo và lini tr& theo quy ctjnh hin hành. 

2. Quyn và trách nhiêm cüa don vj dào tao 

a) Xây drng, ban hành và cOng b cong khai quy djnh chi tit cüa don vj 
dào tao  v d an tuyn sinh, diu kin xét tuyn, danh miic linh vrc nghiên thu 
và danh sách can b khoa hçc co hü'u dü diu kin tham gia huàng dn NCS, d 
xuAt hi dng chuyên mon xét tuyn NCS; ban hành cac van bàn huóng dn chi 
tit lien quan dn t chüc va quail i dào tao tao tin sl thuOc  don vj dào tao. 

b) Cong b cong khai thông tin lien quan dn d an tuyn sinh, dào tao 
trmh dQ tien si tren trang thong tin diçn Ui cua don v dao tao. 

c) Ph6i hcip vói DHTN t chüc tuyn sinh dào tao  tin si. 

d) T chirc va quãn 1 dào tao  trInh dO tin si, dánh giá 1un an cüa NCS, 
xét cong then  t& nghip va cAp bAng tin si theo các quy djth hin bath: 



- Quyt djnh Cong nhn NCS va phân cOng ngui huâng dn, xác djnh 
thii gian dão tao; quy& djnh thành 1p  hi dng danh giá d cuing chi tMt d 
tai luan an cua NCS trong do co quy dnh cii the tieu chuan cua ngucn tham 
gia hi dng); quytdjnh giao d tài 1un an cho NCS; quyt djnh nhing thay 
doi trong qua trrnh dao to NCS; quyet dnh thanh lap hçi dong tu van tong the 

A t A P. P luan an (seminar tong the luan an) truac khi NCS hoan thanh 1un an cte xin 
bão v 1un an a dcm vj chuyên môn; quyt djnh thãnh 1p hOi  dng dánh giá 

A P 9 • P. A A A P P P. 1 . 9 luan an a dan v chuyen mon, thanh 1p hçi dong danh gia luan  an cap Truang; 
quyêt djnh cOng nhn tot nghip và Cp b.ng tinsT;

A A - Quyet dnh phan cong NCS ye hoat  dQng ti khoa/b9 mon quan ly 
chuyen môn; quyt djnh thânh 1p hi ctng ctánh gia chuyên d tin sI', bài tiu 
1un tong quan. Quy dinh  tieu chuan ngum huang dan chuyen de tien si, bai tieu 

,. 9 9 A I P A A • - luan tong quan; so luqng va tharih phan h9i dong danh gia chuyen de tien si, bai 
tiêu Iun tOng quan. 

d) T chüc các hOi  nghj,  hOi  tháo khoa h9c; huóng dn NCS xut ban bài 
báo khoa hQc trên Tp chI Khoa hçc và COng ngh cüa DHTN và các tp chI 
khoa hçc chuyên ngành khác. 

e) Thrc hin trách thim trong cOng tác bâo dam chit lucing giáo diic 
theo quy djnh tai  Diu 50 Lut Giáo dic dai  h9c (ducxc süa di, b6 sung näm 

2018). 

g) Thirc hin trách nhim và quyn han  trong hoat dng khoa h9c Va cong 

ngh theo quy ctjnh tai  Diu 41 Lut Giáo dc dai h9c (duçic sira dM, b sung 
nàm 2018). 

h) Tang clx&ng hem chInh bce thut; giám sat và kim soát vic cMng sao 
I A A 1 9 1 1 9 9 1 

chep; xay drng che tai, nghiem tuc xu ly kin co vi phm; bao dam tinh trung 
thrc cüa ni dung nMng 1un an tin si dtrcic dánh giá tai  dan vi dào tao. 

i) T chüc ph bin, huàng dn cho NCS truâc khi bt du khóa hc quy 
djnh cüa don vj dào tao  và nh0ng quy djnh lien quan khác dn qua trInh hc tip, 
nghiên ciru; quy djnh ye quyên va trách nhim cüa NCS. 

k) T chrc kim tra, thanh tra nOi bO vic thrc hin k hoach,  chuang 

trInh, quy djnh cüa dan vj dào tao  va các nhim vii khác lien quan dn tuyn 

sinh, dào tao  và cp bang a trInh dO tin si; chju sir kim tra, thanh tra, giáin sat 
cüa BO Giáo due và Dào tao và DHTN. 

1) Th%rc hin dy dii ch dO báo cáo và km trU theo quy djnh hin hành. 



20 

Chu'o'ng V 

LUN AN, DANH GIA vA BAO Vt LUN AN 

Diu 17. Yen cu di vó'i 1nn an tin si 

1. Lun an tin si là báo cáo khoa hçc tang hcip kt qua hçc tp và nghiên 
cüu cüa NCS, th hin NCS Co khâ nàng ctOc 1.p nghiên cüu, sang to fri thüc mâi 
cO giá tn lam gia tang tn thüc khoa h9c cüa linh vrc nghiên cüu hoc d xut 

nhttng tithng, giái pháp mñ giâi quy& nhftng v.n d clang dt ra i linh vrc 
nghién thu trong nhüng hoàn cãnh th%rc tin cii th. 

2. Lun an tin sT clap irng quy djnh tai  khoán 5, Diu 3 Quy djnh nay và 
quy djnh v kh& hiqng, hInh thrc, cách trInh bay 1u.n an, quy djnh trIch dn 
và danh miic tài lieu tham khão, cii th nhu sau: 

a) Lun an ctuçic vi& bang ting Vit ho.c bng ting nuâc ngoài sir diving 
kiu cht Times New Roman, ci ch 13-14, mA Unicode; mQt dO chf bInh 
th.r?mg. Paragraph: dAn dông (lines spacing) dt ô ch dO 1.5 lines hoc multiple 
1.3-1.5 Pt (tüy theo c ch); before 0.3-0.6 Pt, after 0 pt; 1 trên 3.0 cm; l dithi 
2.0-2.5 cm; 1 frái 3.0-3.5 cm; 1 phâi 2.0 cm. S trang di.rqc dánh a giüa, phIa 
trên môi trang. 

A P - P A. A P A Lu?n an tien Si CO khoi hrçing khong qua 150 trang A4, khong ke phi lic. 
Câu tnc cüa lun an tiên si bao gôm: 

- Mo d.u: GiOi thiu torn t&t v cong trInh nghien cüu, l do lira ch9n d 
tài, muc ctIch, d6i tuqng, phm vi nghiên ciru, phi.rang pháp nghiên cüu, nghia 
khoa hçc hoc thrc tin cüa d tài; 

1 • P S 

- Tong quan ye van dê nghien cüu: Phãn tIch, dánh giá cac cong trInh 
A P A A P A nghien cuu lien quan trirc tiep den tIe tai 1un an da dixqc cong bo a trong va 

ngoài nuOc, chi ra nhthig vn d ma lun an sê tp trung giái quyt, xác djnh 
miic tiêu cüa ct tài, nOi  dung và phuong pháp nghiên cüu; 

- Ca sO l thuy&, l lu.n và giá thuyt khoa h9c; phuang pháp nghiên 
cüu; kt qua nghiên cüu và phân tIch dánh giá; 

- K& lu.n và kMn nghi:  TrInhbày nh0ng phát hin rnOi, nhttng kt 1un 
rut ra tu ket qua nghien cuu; kien ngh ye nhung nghien cuu tiep theo; 

- Danh mic tài lieu tham kháo dtrçic trIch dn và s diving trong 1un an 
theo quy djnh cüa clan vj dào tao; 

- Phu luc (nu cO). 
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Thy thuôc vào däc thu cüa ngânh dào tao,  Thu trithng don vj dào tao  quy 
dinh cu th cAu triuic cüa luân an, hInh thüc và each thirc trInh bay lun an. 

b) Tom tt lu.n an tin sI' có khi h.rcing không qua 24 trang A5, duçc trInh 

bay khoa hçc, rO rang, mach lac, cO ni dung phü hgp vói lun an; không tAy xoa. 

Tom tt 1un an gm có bàn ting Vit và bàn ting Anh. 

3. Tuân thu pháp lust v báo v quyn s huu trI tue,  ci the: 

a) TrIch dn dAy du và chi rô ngun tham khào các kt qua nghiên ciuru 

cüa cac tác già khác (nu co). Thu trithng don vj dào tao  quy djnh cii th cách 

trIch dn tài 1iu tham kháo khi dira vào trong ni dung lu.n an. Thu tnrOng don 

vj dào tao  quy djnh cii th nhüng tiéu chuAn v hem chInh hc thut, vic kim 

soát và xiur 1 dao  van lun an tin si, vic siur diving các phAn mm kim tra dao 

vAn và t' l d.o vAn dra trén kt qua kim tra cüa phAn mm. 

b) Trong trurng hgp lun an siur dçing ni dung cong trinh khoa h9c cüa 

tp th ma NCS là dng tác giã thI phâi có vAn bàn dng cüa các dng tác già 

khác cho phép NCS duçrc siur diring kt qua cüa nhóm nghien thu. 

c) Tuân thu các quy djnh khác cüa pháp lu.t v sâ hüu trI tue. 

Diu 18. Dánh giá 1un an ti do'n vj chuyên mon 

1. Vic dánh giá lu.n an tai  don vj chuyên mon duçic t chiurc khi NCS 

dáp iurng dü nhUng yêu cAu sau: 

a) DA hoàn thành các hçc phAn trong chuong trInh dào tao  tin si. 

b) Co bàn thào lu.n an tin si dirge nguii hirOng dn hoc dng hucng 

dn dng d xuAt dirge dánh giá lun an don vj chuyén mon. 

c) Là tác già chInh cüa báo cáo hi nghj khoa h9c, bài báo khoa hc dirge 

cong b trong các An phAm thuc danh mic WoS/Seopus, hoc chi.rong sách 
.7 , .7 .7 .' A P 1 S - . P - 

tham khao do cac nha xuat ban quoc te co U)' tin phat hanh, hoac bai bao dang 

trên các tap  chI khoa hçc trong nuc dirge Hi dng Giáo six Nhà nirâc quy djnh 

khung dim dánh giá ti 1,0 tth hen theo ngành dào tao,  ho.c sách chuyên khâo 

do các nhà xuAt bàn có uy tin trong nrnurc và quc t phát hành; các cOng b phài 

dat tng dim tir 2,0 dim trO hen tInh theo dim ti da do Hi dng Giáo six Nhà 

nithc quy djnh cho mi loai  cOng trInh (không chia dim khi CO dng tác giã), CO 

lien quan và dong gop quan tr9ng cho kt qua nghiên ciuru dirge trInh bay trong 

luân an. 

d) Yêu cAu tai  dim c khoàn nay eó th dugc thay th bAng minh chiurng là 

tác giA hoc dng tác giá cüa: 01 k& qua nghiên thu, turng ding khoa h9c, cOng 

nghê dA dAng k va dirge cAp bAng dc quyn sang ch quc gia, quc t; hoc 
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01 giài thu&ng chInh thIrc cüa cuic thi quc gia, quc t duçic cong nhn bâi Co 

quan quãn 1 nha nuâc có thm quyn di vi linE virc ngh thu.t và nhóm 

ngành th dic, th thao; có lien quan và dóng gop quan trong cho kt qua nghiên 

ciru duçc trInh bay trong 1u.n an. 

d) Duoc tp th hoc ngtrñ huâng dn NCS dng cho dang k dánh giá 

1un an i don vj chuyên mon. 

e) Lu.n an duçic vit Va bào v b.ng ting nrnfic ngoài khi don vj dào tao 

dáp üng diu kin tai  khoàn 8 Diu 3 cüa Quy djnh nay và có khà näng thành 1p 

Hi dng dánh giá lun an b&ng ting nithc ngoài. 

2. H so däng k danE giá 1un an don vj chuyên mon gm: 

a) Phiu däng k bào v 1un an tin si cüa NCS Co kin dng cüa tp 
th hrning din. 

b) Biên bàn hçp xét thông qua lutn an b mônlkhoa chuyên mon. 

c) Lun an, torn tAt lun an; bàn sao chiip các cong trInh khoa h9c lien 

quan dn d tài lun an. 

d) Van bàn dng cüa dng tác già các cong trInh khoa h9c (nu co). 

d) L ljch khoa hçc cüa NCS (Duqc xác nhn trong thai han  không qua 

03 tháng k tü ngày np h so dang k dánh giá). 

e) Quyt djnh cong nhn thI sinh trüng tuyn dào tao  trInh d tin si, quyt 

djnh cOng nhn NCS và ngi.thi huóng dan, quyt djnh giao d tài 1u.n an cho 
NCS, quy& djnh v nhung thay di trong qua trInh dào tao  (nu co). 

g) Bang dim cac hçc phn b sung (nu co), các hçc ph.n trInh d tin si. 

h) Bang dim chuyên d tin si, bài tiu 1un tng quan. 

i) Quyt djnh và biên bàn tiu ban dánh giá các chuyên d tin si, quyt 
djnh và biên bàn tiu ban dánh giá bài tiu 1u,n tng quan, biên bàn và toàn van 
ni dung cüa It nht 04 ln seminar cüa NCS a don vj chuyên mon. 

3. Thu truang don vj dào tao  ra quyt djnh thânh 1.p Hi dng dánh giá 
1un an i don vj chuyén mon (Hi dng dánh giá Iun an cp Co sa tnróc day); 
chi dao  t chirc danE giá 1un an tin si don vj chuyen mon. Vic dánh giá 1un 

an ci don vj chuyên mon là hInh thüc sinh hoat  khoa h9c duçc t chrc 01 lan 
hoäc nhiu l.n, cho dn khi 1un an &rçc d nghj dua ra danE giá a Hi dng 
dánh giá lun an cp Trithng; các thành viên cüa don vj chuyên môn, NCS, h9c 
viên, sinh vien và nhüng ngu?i quan tarn có quyn tham dir bui bào v 1un an 
(trir tri.r&ng hcip lun an báo v theo ch d m.t). 
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4. Thu tru&ng don vi dào to quy djnh chi tit h so, thñ tiic dánh giá 
lun an a dcm vi chuyên môn; quy trInh và phuong thüc dánh giá, s luqng, 
tiêu chu,n và nhim vi cüa nhü'ng nhà khoa hçc duçic m?yi nhân xét luân an; 
dáp i.rng các quy djnh sau: 

a) Hi dng dianE giá 1un an ó' don vj chuyên mon gm 07 thành viên, có 
chirc danh giáo sir, phó giáo sir hoc có b.ng tin si khoa h9c, tin si vai chuyên 

mon phü hqp vói die tài nghien ciru hoc linh vrc nghiên cüu cüa NCS; trong do 
so thành viên Co chirc danh giáo sir, phó giáo sir ti thiu là 02 ngithi; s thành 
viên là can bô khoa hoc ngoài don vj dào to It nht là 02 ngu?ñ. Di vâi nguai 

chua có chIrc danh giáo sir, phó giáo sir thI phái có tôi thiêu 02 nàm (24 thang) 
lam cong tác nghiên elm khoa hçc hoc giâng dy k tü khi có quyt djnh cp 
bang tin si. Dai  din tp th huàng dn NCS có th duçic mai tham gia HOi 

dng vOi ti.r each là üy viên. 

Hi dng gm chü tch, thu k, 02 phãn bin và các üy viên. Mi thành 

viên Hi dng chi thirc hin mit nhim vil trong Hi dng. Khuyn khich mñ 
các nhà khoa h9c giOi là nguai nuac ngoài hoc ngixOi Vit Nam a nuóc ngoài 

lam phàn bin trong Hi dng. 

b) Lun an duçic gui dn các thành viên cüa Hi dng dánh giá lu.n an a 
don vj chuyên mOn trithc thai gian t chlrc h9p Hi dng It nht là 15 ngày lam 

vic. Các thành viên HOi  dng phài giri nhn xét lun an tnthc khi dr phiên h9p 

Hi dng dánh giá lu,n an. 

c) Hi dng không t chlre h9p dánh giá lu,n an nu xày ra mt trong 

nhüng trumg hçp sau: 

- Vng mt chü tjch Hii dng; 

- yAng mt thu k Hi dng; 

- Vng m.t nguai phàn bin có kin khOng tan thành lun an; 

- V&ng m.t tir hai thành viên Hi dng trâ len; 

- NCS dang bj k' lust tir hInh thüc cánh cáo tra len. 

d) Thu tru&ng don vi dào tao  ra quyt djnh thành 1p HOi  dng dánh giá 

1un an a don vj chuyen mon nhüng lan sau (nu co). S luqng nhà khoa hc 
tham gia dánh giá lun an lAn sau (nu co) a don vj chuyên mOn phâi dam bâo 
trüng ti thiu hai phAn ba (2/3) vai tng s nhà khoa h9c duqc m?Yi nhn xét 
lun an dã tham gia a IAn dánh giá truac d nh.n xét qua trInh hoàn thin lu.n 
an cüa NCS; trong do, phái có mt nhüng nguai cO y kin chua dng dua lun 
an ra dánh giá i Hi dng dánh giá cAp Tru?mg. 
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A 9 A P P 9 A P P 

d) Luan  an chi duçic thong qua de dua ra danh gia a H91 dong danh gia 
cp Trueing khi có ti thiu 3/4 s thành viên Hi ding ctánh giá 1u.n an i dan 
vi chuyênmôn Co mt a ln dánh giá cui cüng dông ' (ghi rô kin dng 
y/lthong dong y ye chuyen mon trong phieu nhn xet 1un an). 

5. Trong thii gian không qua 90 ngày k tr khi 1un an duqc thông qua & 
dan vj chuyen môn, NCS phâi trInh 1un an d dan vj dào tao  thirc hin quy 
trinh phan biçn dcc lap. Neu qua thai hin neu tren, NCS khong hoan thanh vice 
süa chita và b sung, 1un an s duqc dánh giá lai & dan vj chuyên mon. Tnthng 
hçip dc bit, NCS phãi có don d nghj có xác nh.n cüa ngu&i huóng dan Va 
duçic khoa/b mon quãn I chuyên mOn dng d nghj Thu tnr&ng don vj dào 

tao gia  h?n  thai gian sua chtra va bo sung lu?n an. 
9 •A A A A Then 19. Phan biçn dye kip 1uin an 

1. Phân bin dc 1p là quy trInh bt buOc  tnthc khi 1un an cüa NCS 
duçic dua ra bão v tai  Hi dng dánh giá lun an cp Truang cüa don vj dào 
tao. Ch.m nht không qua 06 tháng tmnh tir thai dim NCS hoàn thành thu tVc 
trInh luãn an sau khi dâ duqc don vj chuyên mon thông qua, dan vj dào tao  phái 
hoàn thãnh quy trmnh phãn bin dOe  1p cho NCS; riêng tnthng hqp phãi thirc 

A P 9 A A A A . . . . A hiçn lay y hen phan biçn dyc 1ap  lan thu hai theo quy ctnh tai  khoan 3 Dieu nay 
thi thEM gian diiçic kéo dài them ti da 03 tháng. 

2. Lun an cüa NCS duçic gui 1y 5' kin phân bin cUa 02 nhà khoa hc 
hoc chuyên gia không phài là can bO cüa don vi dào tao,  có chuyên mon phü 
hçip vOl d tài lun an, dáp üng tiêu chun thu di vOi ngi.rOi huOng dk dOe  1p 
quy djnh tai  Diêu 12 cüa Quy djnh nay. Nguii phãn bin dOe Wp không cO lçri 
Ich lien quan trirc tip tâi NCS và ngithi huOng dan; khOng cO quan h cha, mc, 
vq hoc chng, con, anh, chj, em ruOt  vâi NCS; không là cptren/cp duài trirc 
tiêp vOi NCS; không CO lien h hçvp tác, ho trçi trirc tiêp NCS ye chuyên mon lien 
quan dn nOi  dung lun an và nguii hithng dn trong qua trInh tic hin lun 
an; chua tung tham gia Hçn dong danh gia lun an cua NCS a dan v chuyen mon. 

A 9 A A A 9 9 9 P 9 A 3. Viçc phan biçn dye 1ap  phai dam bao khach quan va mirth bach.  Y hen 
k&luncüangithi phãn bin dOe  1p d6i v&i 1un ánphâi ghi rô dng 5' hay 
khong dong y ye chuyen mon. Luan  an duqc xac dnh la dat  quy tnnh phan biçn 
dOc 1p khi ducic 02 ngu&i phãn bin dOe 1p ding . Nu có 01 ngutM phãn bin 
không dng 5', dan vi dào t?o  g&i 1un an d ly 5' kin cüa them 01 ngu&i phãn 
bin dOe  1p khác lam can eli quyt djnh. Trong truông hcip 02 nguOi phân biOn 
dOe 1p không dng 5' v chit luçmg chuyên mon cüa lun an, dan vj dào tao  yêu 
cu NCS và ngu1i huOng dk ehinh slra, b6 sung lun an và trin khai quy trmnh 
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gcri 1y kin phàn bin dc l.p 1n thr hai. Nu các phân biên doe lap 1.n thfr 
hai không dng thI NCS phãi bão v lai  1un an & dn vj chuyên mon. Không 

thirc hin 1y kin phãn bin dc l.p 1n thu ba. 

4. Danh sách phãn bin dc 1p là tài 1iu mt cüa don vj dào tao.  Thông 

tin v ngu&i phán bin dc 1p duçic girt kin di v&i NCS, ngu&i huâng dn va 

don vj chuyên mon (khoaJb mon quàn 1 chuyên môn). Ngtr&i phãn bin dc 

ltp không tip xüc hoc yêu cAu NCS cung c.p thông tin, giái trInh kin phãn 

bin. Phàn bin dc 1p phài có trách thim bão m.t nhim vi, chirc trách cüa 

mInh, k cà khi dA hoàn thành vic phãn bin 1un an hay khi tham gia vào Hi 

dong dánh giá 1un an cap Tnr&ng. Mci lien h v&i nguôi phãn bin trong qua 

trInh phân bin dc 1p thuc trách nhim cüa dcin vi dào tao.  Nhüng kin giâi 

trInh cüa NCS duc gui cho don vj dào tao  và trInh bay tai  bui bào v 1un an. 

5. Lun an dánh giá 1i, sau khi dtrqc chinh sira, b sung phài dtrçrc tip tiic 

gui di 1y kin ln thu hai cüa các phãn bin dc l.p khong tan thành ln dâu. 

6. Sau khi lu.n an nhn duçc sr dng tü phãn bin dc NCS và 

ngu&i huàng dn xem xét b sung, chinh s&a lun an theo kin cüa các phán 

bin dc l.p, hoàn thin lu.n an và có báo cáo giãi trInh nhUng dim b sung, 

chinh süa, nhü'ng dim bâo luu kin. 

Trong th&i gian không qua 90 ngày k t1r khi nh.n ducic dy dü nhn xét 

cüa các phàn bin dc 1p, NCS phãi trInh lun an dn don vj chuyên mon d 

thirc hin các thu tVc  tip theo. Nu qua thôi han  trên, NCS phãi có van bàn báo 

cáo giâi trInh d Thu trix&ng don vj dào tao  xem xét, quyt djnh. 

7. Thu tru&ng don vj dào tao  quy djnh chi ti& tiêu chun d6i vOi phàn 

bin dc l.p; trInh tr, quy trinh Ira chçn, gui 1y ' kin và xü 1 kin phãn 

bin dc lip; yêu cu v trách nhim bão mt di vói can b, viên chüc, cong 

chüc, ngll&i phán bin vâ di v&i thông tin, tài 1iu lien quan dn phân bin dOc 

1p theo quy djnh hin hành. 

Diu 20. Diu kiin và hI s0 d ngh dánh giá 1un an cp Trtrô'ng 

1. Yêu c,u di v&i 1un an tin si d duçic bâo v tai  Hi dng dánh giá 

lu.n an cp Tru&ng cüa don vj dào tao: 

a) Dáp trng các yêu c.0 &rçlc quy djnh tai  Diu 17 cüa Quy djnh nay. 

b) Dat  quy trInh phân bin dc 1p theo Diu 19 cUa Quy djnh nay. 

2. Diu kiên d NCS duçic bào v lu,n an & HOi dng dánh giá 1un an 

cp Tru&ng: 
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a) Luan  an cüa NCS di.rqc dan vj chuyên mon d nghj dánh giá Hi 

dng dánh giá 1un an cp Trumg. 

b) Lun an cüa NCS duçic các phãn bin dc l.p quy djnh tai  Diu 19 cüa 

Quy djnh nay dng v chuyên mon. 

c) NCS không trong thai gian thi hành an hInh sir hoc k' 1ut tr mrc 

cánh cáo trâ len. 

d) Co ti da 01 (met) nhn xét cüa thành viên Hi dng không dng cho 

NCS duoc bào ye luân an. 

3. H sa d nghj dánh giá 1un an Hi dng dánh giá 1un an cp 

Trithng gm: 

a) Toàn van luân an. 

b) Tom t.t 1un an (bang ting Vit và ting Anli). 

c) Trang thông tin v nhu'ng dim mth cüa 1utn an b&ng ting Vit và 

ting Anh hoc ting nurc ngoài theo quy djnh cüa dcm vj dào tao. 

d) Van bàn dng cüa cac dng tác giá v cong trInh nghien ciu khoa 

hçc quy djnh tai  dim b khoãn 2 Diu 17 Quy dnh nay (nu co). 

d) Báo cáo giài trInh cUa NCS v các ni dung dã b sung, chinh sira 

theo kin cüa Hi dng dánh giá lun an & &m vj chuyên mOn; báo cáo giài 

trInh cña NCS v các ni dung dã b sung, chinh si:ra theo kin cüa các phàn 

biên doe lap. 

e) Các van bàn cüa dan vj chuyên mOn d nghj cho phép NCS duqc bào 

ye luân an & Hôi dng dánh giá 1uQ.n an cp Tru&ng, bao gm: Biên bàn chi tit 

ghi chép ni dung cüa phiên hçp cui cüng thông qua lun an cüa Hi dng 

danh giá lun an a dan vj chuyên môn; quyt nghj cña Hi dng dánh giá 1un 

an a dan vj chuyên mOn; biên bàn kim phiu và các phiu dánh giá; các bàn 

nhn xét cüa thành viên Hi dng dánh giá lun an & dan vj chuyên mOn. 

g) Bàn nhn xét cüa 02 (hai) phán bin dc 1p. 

h) Nhfing tài lieu khác theo quy djnh cüa dan vj dào tao. 

4. NCS Co trách nhim chun bj các tài 1iu theo quy djnh tai  dim a, b, c, 

d, d khoán 3 Diu nay; phOng chuyên mOn cüa dan vj dáo tao  có trách nhim 
chun bj các tài Iiu cOn lai. 

.A ., n Dieu 21. Danh gia 1un an cap Tru'o'ng 

1. Thu trtthng dan vj dào tao  ra quyt djnh thành 1p Hi dng dánh giá 

1un an cp Trtthng, trong do quy djnh chi tit v thim vi di v&i tirng thành 

vién trong Hi dng theo quy djnh tai  các khoãn 2, 3, 4, 5 Diu nay. 
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2. Tiêu chun v nng lrc nghiên cü'u cüa thành viên Hi ctng nhu tiêu 
chu.n v nng l%rc nghiên ctru cüa nguii huâng dn chInh quy djth tai  Diu 12 
tth thu k Hi dng phâi dap üng quy dlnh  nhis dM vii giãng viên giãng day  trInh 
dO tin si quy djnh tai  Diu 11 cüa Quy djnh nay. 

3. S6 luqng thãnh viên HOi  dng 
A A A A A I' P P a) H91 dong gom 07 thanh vien; trong do so thanh vien co chuc danh giao 

sir, phó giáo su t6i thiu là 05 ngirii; s thành viên dA tham gia HOi  dng dánh 
giá 1un an O don vj chuyên mon t& da không qua 03 nguii; s thành viên là can 
bO Ca hiru cUa don vj dào tao  t6i da không qua 03 ngui. 

b) Thu trir&ng don vj ctao tao  quy& djnh s luçing giáo su, phó giáo su, s6 
krcmg thành viên là can bO,  giãng viên cüa don vj dào tao  trong trung hçip t 
chüc dánh giá lun an tin sT cüa NCS các ngành dang trin khai dào tao  thi 
dim tai don vi dào tao. 

4. Thành phân HOi  dông gôm chü tjch, thu kg', 03 üy viên phãn bin và u' 
viên khác, trong do có phãn bin là nguOi elm don vj dào tao  và có phãn bin là 
ngu?ii ngoài don vj dào tao; 01 nguOri huâng dan NCS có the tham gia HOi  dông 
vOi tu each là üy viên. 

A 

 a) Chü tjch HOi  dng phâi là giao su ho.c phó giáo sir ngành phi hçip vOi 
chuyen mon cua de tai lun an, la giang vien hoac  nghien cuu vien co huu cua 
DHTN hoc don vj dào tao,  có nAng hrc và uy tIn chuyên môn, am hiêu 1inh virc 
nghiên elm eüa d tài lunán; cO kinh nghim trong dào tao  sau  dai  h9c va trong 
chi dao,  diêu khiên các buôi dánh giá lun an; chju trách nhim ye các ho so lien 
quan dn vic bâo v cap Trithng cüa NCS. 

b) Thu k HOi  dng là ngithi am hiu linh virc nghien cfru elm d tài lun 
an, nm ch& cac thu tiic bâo v lun an, CO thim vii kiêm tra Va ehju trách 
thim ye các h so elm NCS, h so lien quan dn bui dánh giá lun an, các vn 
bàn nhn xét, tng hçip cac kin nhn xét gui dn truOc bui dánh giá, ghi biên 
bàn chi tit cüa bui ctánh giá và hoàn thành các thu tic lien quan. 

c) Nguôi phãn bin phái dáp 1mg quy djnh tai  khoãn 2 Diu nay. Dng 
thai, nguoi phan biçn phai la nhung ngiroi am hieu sau lun an, co uy tm chuyen 

A P A P 9 I. 
mon cao trong lrnh vrc khoa hçc do; khong dirçic la dong tac gia vol NCS trong 
nhttng cong b khoa hçc có lien quan dn lun an; không có lien h hçip tác, h 
trq NCS va ngtrM huing dn trong qua trInh hoàn thin lun an; không là cp 

A A P. • 9 p p 

trenlcap durn tlVc  tiep voi NCS. Nguoi phan biçn phai co trach nhiçm cao trong 
P A 9 A P A A P A P P danh gia chat luqng khoa h9c cua lun an; dcc va viet nh?n xet lun an, trong do 

cAn ghi rô lun an có dáp 1mg di.rçc yêu cAu elm mOt  lun an tin sT hay không. 
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d) Các thành viên HOi  dng phãi có nhn xét v 1uQ.n an bing vn ban gui 

dn dan vj dào tao  trithc 10 ngày h9p th chüc dánh giá 1un an cüa NCS. Dan vj 

dào tao  xây drng mu vn ban nhn xét 1un an; phiu dánh giá luan  an barn sat 
các yêu cu theo quy djnh. 

5. Cha, mc, vqhoc chng, con, anh, chj, em rut cüa NCS không thani gia 
Hçi dong danh gia juan  an cap Tnrong. 

6. Trong thii gian ti da 03 tháng(90 ngày) k tü khi 1un an cüa NCS dat 
quy truth phan biçn d9c 1p va trong thai han  to! da 02 thang (60 ngay) ke tti khi 
có quyt dlnh  thành Ip HOi  dng dánh giá 1un an, dan vj dào tao  phâi t chüc 
hQp I1i dng dánh giá 1un an cp Trt.thng. Vic t chirc bui dánh giá lun an 
cap Trucing cho NCS do don vl dao tao  quyet  dinh  bao dam nhung yeu cau sau: 

a) Thèi gian, dja dim t6 chrc bui dánh giá lun an, torn t& và toan van 
1un an, trang thông tin ye nhCtng diem mài cüa 1un an bang Vit và tiêng Anh 
hoc ting nuâc ngoài khác di.rçc cong b cong khai trên trang thông tin dién tr 
cüa DHTN và dan vj dào tao  It nht 20 ngày truâc ngày báo v (trü truông hqp 
danh gia lu?n  an theo che dç mat). 

A P P P A P . P S A b) Khong to chuc buoi danh gia lun an khi yang mat  qua 01 thanh vien 
A P A A A A P A • HQ1 dong, trong do khong bao gom chu tch hçi dong, thu ky hçi dong, nguai 

phãn bin có kin không tan thành lun an. 

c) Truông hçip dan vj dào tao  t6 chüc dárih giá lun an trirc tuyn phâi bâo 
dam nht thành V1ên Hi dng có m.t tiVc  tip cüng NCS; trong tri.ràng 
hcyp thien tai, dch bçnh bat kha khang thirc hiçn theo huang dan ciii the cua Bo 
truâng Bô Giáo dic và Dào tao,  Giám dc DHTN. 

I . - P A. . . . d) Mci thu tiic chuan b to chuc buoi danh gia lun an do don v dao tao 
A S S P A A A A P P 5 thirc hiçn; NCS va nguai huang dan khong tiep xuc hoc lien hç vai cac thanh 

viên HOi  dng trtxâc bui dánh giá lun an. 

7. Hi d&ig phâi bO phiu va quyt nghj thông qua hoc không thông qua 
lun an; yêu cu nhUng ni dung phâi chinh süa, b sung nu cn thit trong 
trumg hçip thông qua; kin nghj hoc không ki&i nghj t chüc dánh giá lai  trong 
trithng hcip không thông qua. Lun an ducrc dánh giá bng hInh thüc bO phi&i kin 
(d&ig r hoac không dng i'),  phiu tr.ng &rçc coi là phiu không dng . Lun 
an duçic thông qua nu không có hoc chi có 01 thành vien HOi  dng có m.t tai 
bu& dánh giá không dng ' v chuyên mon. Chü tjch Hi dng k xác nhn vào 
mt sau cüa trng phiu dánh giá. 

Thu tiic, trinh tir, yêu cu dti vói phiên hQp cüa HOi  dng và d6i viii vic 
dánh giá lun an cüa trng thãnh vién Hi dng; cách thuc dánh giá; ni dung 



dánh giá ci th v müc d dt duqc so v&i các yêu cu v ni dung, k& qua 
ngliiên thu và hInh thüc 1un an theo quy djnh cüa DHTN và dan vj dào tao. 

Hi ding phãi có quy& nghj v 1un an, trong do nêu rô: kt qua dánh giá 
1un an cüa các thành viên HOi  dng; nhUng dóng gop mâi cüa 1un an v 1 
1un và th11c tin; nhüng thiu sot v ni dung và hInh thirc cüa 1un an; tInh 
trung thc cüa kt qua nghiên cru; kt 1un cüa HOi  ding v vic không thông 
qua 1un an và 1 do hoc thông qua 1un an (bao gm Ca yêu cAu chinh süa, b 
sung, nu co), kin nghj cong nhn trmnh d, c.p bang tin si cho NCS. 

A

Toàn bO din bin cüa bu& dánh gla luãn an cap Trtiong phâi cti.roc ghi thành 
bien ban clii tiet, dac biçt phan hoi va tra kn cua NCS cho tung cau hoi. Bien ban 

• A • • A A A F A • F F F A 0 duçic toan the thanh vien Hçn dong co mat  thong qua va co chu ky xac nhn cua 
chü tjch và thu k HOi  dng; trong tnx&ng hcp t chrc trirc tuyn phãi duçic ghi 
am, ghi hInh dy dii và luu tr[ tai  don vj dào tao. 

8. Sau khi NCS hoàn thành vic b sung, sira chta Iun an theo nghj quy& 
cUa Hi dông (nêu cO) và Co van ban báo cáo chi tiêt ye các diem dA bô sung, sra 

• F A A F F A A F • , chua, chu tch va thu ky Hçn dong co trach nhiçm xem lai  lun an va ky xac nhtn 
van ban báo cáo ciia NCS d dóng vào phAn cu6i quyn 1un an và km tai  don vj 
dào tao  (thu vin và phông quãn l chuyên mOn), Trung tam H9c 1iu và Cong 
ngh thông tin ciia DHTN và np cho Thu vin Quc gia Vit Nam. 

9. Dan vj dào tao quy djnh chi tit vic dánh giá 1un an trong do bao gôm: 
A A F F F • F A F • A A A yeu cau doi voi NCS truac khi danh gia lu?n an; quy tnnh thanh lap Hçi dong 

dánh giá lun an, tiêu chu&i và nhim vii d6i vci trng thành viên trong HOi  dng; 
vic thay di, b sung thành viên HOi  dng và quy trInh t chüc dánh giá 1un an 
trrc tuyên Va trrc tiêp ciia don vj dào tao.  Thii  han  lien quan dn hoat dung ciia 
HQi dong duqc tmh tu ngay quyet dinh  cuot cung ye viçc thay doi, bo sung 
thãnh viên có hiêu hrc. 

Diu 22. Dánh giá Iun an theo ch d mt 

1. Trong trithng hçip d tài lun an lien quan dn bI m.t qu6c gia thuc 

danh miic bI mt nhà nuâc do Ca quan cO thm quyn quy djnh thl don vi dào 

tao phãi xác djnh tInh chit mt ciia d tài ngay sau khi cO quyt djnh cong nhn 

NCS, báo cáo DHTN kern theo minh chirng. DHTN báo cáo B Giáo dic và 
• A 0 A A F A A • A F 9 A A A 

Dao tao ho so bao vç luan an theo che d9 mat  va  luan  an bao vç theo die d9 mat 

phái duçic B Giáo d11c và Dào tao  dng bang vAn ban. 

2. NCS thirc hin nhitng d tâi 1un an duqc xác djnh là mt phãi dáp üng 

nhthig yeu cAu chung d6i vài NCS, riêng các yêu cau quy djnh tai  dim c và 
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dim d khoân 1 Diu 18 cüa Quy djnh nay có th thay th b&ng nhüng báo cáo 

ni b có giá trj v khoa hc và thirc tin cüa lTnh vçrc nghiên ciru duqc dcin vi 

dào tao  xác nhân. 

3. Thu tru&ng don vj dào tao  quy djnh chi tit vic t chüc dâo tao,  nghiên 

cIru, dánh giá 1un an, quãn 1 h so và tài 1iu lien quan theo quy djnh báo mt 

cüa pháp 1ut. 

Diu 23. Dánh giá Ii Iun an cp Trtrô'ng 

1. Trong truông hçip 1un an cüa NCS không duçic Hi dng dánh giá 1un 

an cp Truông cüa don vj dào tao  thông qua bui bâo v 1n thir nht nhung 

duc Hi dng kin nghj cho phép bão v lai,  chm nht không qua 06 tháng 

tInh tir thii dim t chirc dánh giá 1un an 1n thu nht, don vj dào tao  quyt 

djnh thành l.p  Hi dng dánh giá và t chrc cho NCS duçrc báo v 1un an 1n 

thu hai. 

2. Không t chüc dánh giá 1ai  1un an khi không có kin nghi cüa Hi 

dng dánh giá 1un an 1n thu nht; không t churc dánh giá 1un an In thir ba. 

3. Don vj dào tao  quy djnh chi tit thii gian, quy trInh, thu tiic di vi 

vic dánh giá 1un an 1.n thuir hai. Qua thai han  hçc tp và nghien ciiru theo quy 

dnh tai  khoán 2 Diu 8 cüa Quy djnh nay, Iun an không duqc dua ra báo v. 

Chi phi bão v lun an ln thu hai do NCS chju trách nhim chi trá. Thành phn 

Hi dng dánh giá Iun an cña don vj dào tao  1n thu hai phái có ti thiu 05 

thành viên dã tham gia Hi dng 1n thu nh,t, trong do có dü nhung thành viên 

có kin không tan thành Iun an. 

Chtrffng VI 

THAM DINH QUA TRiNH DAO TAO, CHAT LUQNG LUN AN 

vA cAp BANG TIEN SI 

. A A - • A A . A Dieu 24. Nguyen tac ch911 kiem tra, tham d!nh  va quy trinh thc hiçn 

1. Vic kim tra h so qua trInh dão tao,  th.m dijnh cht luqng 1un an do 

B Giáo dc va Dào tao,  DHTN thuc hin trong nhüng truOng hqp sau: 

a) Kim tra, thm djnh ngu nhiên theo yêu câu cüa cong tác quán 1', 
kim tra, giám sat vic thirc hin Thông tu s 18/2021/TT-BGDDT, Quy djnh 

nay và nhüng quy djnh có lien quan. 

b) Kim tra, thm djnh di vri nhfthg truthng hqp cii th khi có phân anh, 

khiu nai  hoäc to cáo. 
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2. Danh muc h so kim tra, thrn djnh 

a) Kim tra qua trInh dâo tao:  H so dr tuyn và quyt djnh cong th.n 
NCS; h so buii danE giá 1un an tai  don vj dào tao;  h so xét cp b.ng tin si. 

b) Th.m djnh chat luçmg 1u,n an: Lu.n an tin Si; torn t.t lu.n an tin Si; 

bàn sao các cong b k& qua nghiên cüu cüa NCS. 

3. Quy trInh kim tra, thm djnh 

a) B Giáo diic và Dào tao  thông báo b.ng vAn bàn danh sách nhüng 

tnthng hp cAn kim tra qua trInh dào tao  hoc thAm djnh chAt 1ung 1un an 

trén co 5Y báo cáo djnh k' cüa Dai  hçc Thai Nguyen. 

b) Don vj dào tao  gi:ri 01 b h so di vâi kim tra qua trInh dào tao  hoc 

03 b h so di vOi thAm djnh chAt 1ung 1u.n an v DHTN d báo cáo B Giáo 

duc và Dào tao. 

c) B Giáo dc và Dào tao  tin hành kim tra, thAm djnh Va Co vAn bàn 

thông báo kt qua vâi DHTN và don vj dào tao  trong thM gian ti da 60 ngày 

lam vic k t1r khi nhn thrçc dAy dü h so theo quy djnh tai  khoán 2 Diu nay. 

4. Nôi dung, chAt luqng Iun an &rçYc thAm djnh bAng hInh thüc lAy kin 

dánh giá cüa 03 nhà khoa h9c có chirc danh giáo su ho,c phó giáo sis, Co bAng 

tin si khoa h9c hoc tiên SI, cO kinh nghim chuyên môn, am hiu d tài và 11th 

virc nghiên ciu cüa NCS. 

5. Trong pham vi quãn 1, kim tra và giám sat cong tác dào tao  trIth d 

tin si, DHTN t chüc thAm djnh h so qua trInh dào tao  và chAt luqng 1u.n an. 

Vic thAm djnh h so qua trIth dào tao,  ni dung và chAt hrng 1un an duqc 

thrc hin dii vi các trithng hqp không trüng vài B Giáo dic và Dào tao  dA 1ra 

ch9n thAm djnh. 
., , . X 

Then 25. Xtr ly ket qua kiem tra, tham d!nh 

1. Kêt qua kim tra, thAm djnh dat  yêu cAu trong nh€tng trung hçip sau: 

a) H SO qua trIth dào tao  do don vj dào tao  cung cAp dü minE chüng bão 

dam vic tuyn sinh, t chrc và quàn 1 dào tao  và quy trIth t chüc dánh giá 

lun an dap irng yeu CAU cña don vj dào tao  duçic áp diing cho NCS theo quy djth. 

b) ChAt luqng 1u.n an dugc téi thiu 02 trong 03 thà khoa hc cO chüc 

danh giáo su hoc phó giáo su, cO bAng tin si khoa h9c hoc tiên si, có chuyên 

mon phü hçp, am hiu d tài và 11th ViTC nghiên ci.ru cüa NCS thAm djnh va có 

kin dng v chuyên mon. 
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2. Kt qua kim tra, thm djnh không dat  yêu cu trong nhung tru?mg 

hop sau: 

a) H so qua trInh dào tao  do don vj dào tao  cung cp không dü minh 

chirng dáp ing nhüng quy djnh v tuyn sinh, t chüc và quân l dào tao,  quy 

trInh t chirc dánh giá lu.n an theo Thông tu s 18/2021/TT-BGDDT, Quy djnh 

nay và quy djnh cüa don vj dào tao  duc áp ding cho NCS. 

b) Cht luçng lun an không duqc 02 trong 03 nhà khoa hc thm djnh 

dng v chuyên mon. 

3. Di vth nhng trithng hap h so kim tra qua trmnh dào tao  chua  dat 

yêu cu, don vj dào tao  có trách thim giãi trInh nhüng v.n d lien quan, b 

sung minh chimg và d xut huóng xcr l vi B Giáo dic và Dào tao,  DHTN 

theo quy djnh hin hành. 

4. Di vii nhung trlr&ng hap cht lucmg 1u.n an không dat  yêu cu: 

a) B Giáo diic va Dào tao  quy& djnh thành 1p Hi dng th.m djnh 1un 

an d xem xét, dánh giá và quyt nghj v chat luçing lu.n an; u' quyn DHTN to 

chirc hp Hi dng thrn djnh 1un an có sir giám sat cüa dai  din B Giáo diic 

và Dào tao. 

b) Hi dng thm djnh có 07 thành viên, trong do có ti thiu 03 thành 

viên không là phàn bin dc 1p hoc thành viên Hi dng dánh giá 1un an; 

nhüng nhà khoa hc thm djnh không tan thành lun an theo quy djnh tai  dim b 

khoãn 2 Diu nay là thành viên duong nhiên cüa Hi dng. 

c) Tiêu chun va thim vi cüa thành viên Hi dng thm djnh lun an 

nhu tiêu chun và nhim vii cOa thành viên Hii dng dánh giá lun an cüa don 

vj dào t?o  quy djnh tai  khoãn 2, khoãn 4 Diu 21 cüa Quy djnh nay. 

d) Hi dng thAm djnh 1u.n an chi hop khi cO m.t ti thiu 06 thành viên 

bao gm chü tjch, thu k và các thành vien hii dng có kin không tan thành 

luân an. 

d) Lun an không dat  yêu cu thAm djnh khi có tir 02 thành vién Hi dng 

thm dinh 1un an cO mt trâ len không thông qua. Trong truàng hap nay, 

DHTN têi chirc va chü trI di thoai giüa Hi dng thm djnh lun an và Hi 

dng dánh giá lun an có sir tham dr cüa dai  din B Giáo dic và Dào tao.  S 

krqng thành vién cüa hai Hi dng dr hop ti thiu là 09 ngithi, trong do chü 

tjch, phân bin, thu k và cac thành viên có kin không tan thành cüa Ca hai 
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Hi dng phãi Co m.t. Lun an không duçic thông qua nu Co tü 03 thành viên 

Co mat tai bui di thoai tth len không tan thành. Kt qua cuOc  hQp d6i thoai là 

kt qua th,m djnh cui cüng v chit luçing 1un an. 

5. Trumg hçp qua trInh dào tao  và chat lucmg 1u.n an sau khi thc hin 

quy djnh tai  khoán 3 và khoãn 4 Diu nay vn không dat  yêu cu, don vj dào tao 

xem xét, quyt djnh thrc hin theo các phuong an sau: 

a) Nu NCS chua duçic cp bang tin si, don vj dâo tao  cho phép NCS b 

sung, hoàn thin các diu kin d dugc cp b&ng (di vài tnIng hqp kim tra 

qua trinh dào tao)  trong thôi gian dào tao  ghi  tai  quyt djnh cong nhn NCS và 

bao gm Ca thai gian dixc phép kéo dài (nu co); ho.c di.rgc dánh giá lai  lu.n an 

nu chua dánh giá ln thu hai (di vói tnthng hqp thm djnh ch.t luçrng lun an) 

trong thai han  t& da 06 tháng. 

b) Nu NCS dã duc cp bng tin si, vic thu hi b&ng duc thrc hin 

theo quy djnh hin hành va trong nhüng trithng hqp: h so qua trInh dào tao 

duçic xac nhn Co vi pham, sai sot nghiêm trQng dn dn nguOi dirge c.p b.ng 

không cOn bão dam dáp üng dü diu kin dir tuyn, cong nh.n NCS và duy trI 

cac diu kin bão dam chat luçmg trong qua trInh bce tp và nghiên cüu tai  don 

vj dào tao;  sao chép, trIch dn không dung quy djnh trong 1u,n an và bi Hôi 

dng thm djnh kt lu.n nu ct bO nhüng ph,n sao chép, trIch dn do thI luân 

an không dáp üng yêu cAu quy djnh cüa Thông tu s 18/2021/TT-BGDDT và 

Quy djnh nay; 1un an cüa NCS không dirçic Hi dng thrn djnh thông qua theo 

quy djnh tai  dim d khoãn 4 Diu nay. 

6. Trong thii gian ti da 60 ngày lam vic k tü ngày nhn duçic thông báo 

cüa B Giáo diic và Dào tao  v kt qua kim tra, thm djnh cui cüng hoc ngày 

cO kt qua cuc hp di thoai, dn vj dào tao  có van ban báo cáo B Giáo diic và 

Dào tao,  DHTN v vic xü 1 kt qua kim tra, thAm djnh kern theo minh ching. 

Diu 26. Cong nhn trinh d và cp bang tin si 

1. NCS dirge cOng nhn trInh di và cp bng tin sT khi dáp üng nhUng 

yêu câu sau: 

a) Lun an cüa NCS dã dirge Hi dng dánh giá lu.n an cüa don vj dào 
tao dng y" thông qua. 

b) NCS dâ np cho don vj dào tao  (cá bàn in và bàn din tü) 1u.n an hoàn 
chinh cui cüng có chü k cüa NCS, xác nhn cüa nguii hu&ng dan; xác nhn 
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cüa Chü tjch Hi dng dánh giá 1un an sau khi dã hoàn thành chinh süa, bi 

sung 1u.n an (nu co). 

c) NCS dA np Thu vin Quc gia Vit Nam, Trung tam H9c 1iu và Cong 

ngh thông tin cüa DHTN (cà bàn in và bàn din t1r) torn t,t luân an và toàn van 

1u.n an hoàn chinh cui cüng có chr k cüa NCS, chü k cüa nguâi huOng dn 

và xác nhân cüa don vi dào tao. 

2. DHTN và don vj dâo tao  dãng toàn van 1un an hoàn chinh cui cOng 

cOa NCS trén trang thông tin din tO cOa DHTN và don vj dào tao  (trO nh0ng 

1u.n an duc dánh giá theo ch d mat) trong thai gian 03 tháng k tO khi NCS 

dáp Ong dO yeu cu theo quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay. 

3. Sau th?yi han  quy djnh tai  khoàn 2 Diu nay, don vj dào tao  t chirc xét 

và ban hành quyt djnh cong nhn trInh d tin si cho NCS. 

4. Don vj dào tao  Ip h so xét cong nhn trInh d tin sT và cp b&ng tin 

si, bao gôm: 

a) Biên bàn cOa bui dánh giá 1un an cp TruOng tai  don vj dào t?o. 

b) Quyt nghj dng y thông qua 1un an cOa Hi dng dánh giá 1u.n an 

cOa don vi dào tao. 

c) Biên bàn kirn phiu, phiu dánh giá 1un an cO chO k cOa tt cã thành 

viên Hi dng có mt tai  bui dánh giá 1un an. 

d) Bàn then xét, dánh giá cUa ngu?ñ huàng dn NCS; bàn nhn xét cOa phãn 

bin va cac thành viên Hi dng; bàn xác nhn dâ hoàn thành chinh sOa, b sung 

1un an cOa ngithi huOng dn và chO tjch Hi dng dánh giá 1un an (nu co). 

d) Danh sách có chtr k cOa cac thành viên Hi dng dánh giá 1u.n an 

cp TruOng có mt t?i  bui dánh giá 1un an cOa NCS. 

e) Giy biên nhn dã np 1un an và torn tt 1u.n an cOa Thu vin Quc 

gia Viêt Nam, Trung tam Hoc lieu và Cong ngh thông tin cOa DHTN và Thu 

viên cOa don vi dào tao. 

g) Minh chOng cong b cong khai trên trang thông tin din tO cOa don vi 

dào tao  và DHTN; ngày cong b trang thông tin các dim mi cOa 1un an, toàn 

van Iun an, torn t.t 1un an; ngOy t chOc dánh giá 1un an trtr nhng 1un an 
duçic dánh giá theo ch do mt quy djnh tai  Diu 22 Quy djnh nay. 

h) NMng tài 1iu khác theo yêu cu cOa don vj dào tao. 

5. Thu tnthng don vj dào tao  có trách nhim t chOc kim tra qua trInh 
dào tao,  chat h.rçing 1un an, vic t chOc và hoat dng cOa Hi dng dánh giá 

1un an cp Trtthng tnthc khi t chOc cuc hçp thuOng kS'  thithng tnrc Hi dng 
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Khoa hçc và Dào t?o  cüa don vj dào tao  d thông qua danh sách NCS dixçc xét 
c.p b&ng tin si và ra quyt djnh cp b&ng tin si cho NCS. Don vj dào tao  thc 
hin vic cp b&ng tin si cho NCS trong thai han  30 ngây lam vic k tir ngày 
quyt djnh cong nhn trInh d tin sT có hiu 1rc. 

Chu'ong VII 

KHIEU NI, TO CAO, THANH TRA, KIEM TRA VA XIJ' L VI PHJM 

• A , Dieu 27. Khieu ni, to cao 

1. Các co quan, t cht'rc, Ca nhân vâ NCS có quyn khiu nai,  té, cáo v 

nhüng vi pham trong tuyn sinh, t chüc và quán l hot dng dào tao,  dánh giá 

1un an và c.p b&ng tin si. 

2. Vic khiu nai,  t cáo và giâi quyt khiu nai,  téi cáo dugc thirc hin 

theo quy djnh cüa Lut Khiu nai, Luat T cáo. 

Dieu 28. Thanh tra, kiem tra 

1. Các don vj dào tao  chju sr thanh tra, kim tra cüa B Giáo dc và Dáo 

to, DHTN v cong tác dào tao  trInh d tin si. 

2. Ni dung thanh tra, kim tra bao gm h so tuyn sinh; cong tác t 

chüc và quãn 1 hot dng dáo tao;  quy trInh t chüc dánh giá và báo v lun an; 

c.p bang tin si và vic giái quyt khiu nai,  t cáo cüa don vi dào tao.  Kt 1un 

thanh tra, kim tra vá các kin nghj (nu co) sê duqc B Giáo diic và Dào tao, 

DHTN thông báo bang van ban cho don vj dào tao. 

Dieu 29. Xir ly vi phtm 

1. Trong trithng hqp phát hin có vi phm trong h so tuyên sinh, to chüc 

va quán l' hot dng dào tao,  dánh giá 1un an và cp b&ng tin si, B Giáo d%ic 

va Dao tao, DHTN có van ban yêu c.0 don vj dào tao  xü l hoc tri,rc tiêp xi:r l 

theo thm quyn. 

2. Vic thu hi b.ng tin si dixçic thrc hin theo quy djnh tai  dim b khoân 

5 Diu 25 cüa Quy djnh nay. 

3. Trong triRing hcip NCS bj phát hin có nhüng vi pham khác thI tu' theo 

müc d vi pham së bj k' 1ut ttr khin trách, cãnh cáo, tam  ngüng hc tip,  dInh 

chi h9c t.p dn truy cüu trách nhim hInh sir. 

4. ThU truông don vi dão tao  thãnh 1p Hi dng thrn djnh theo quy djnh 

tai dim d khoán 4 Diu 25 cUa Quy djnh nay d xác djnh 1un an có du hiu 
sao chép, trIch dn không dUng quy djnh, vi pham các quy djnh v hem chInh 

hoc thu.t. 
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A A - A A 

Dieu 30. Che dQ liru trir, bao cao va cong khai thong tin 

1. Don vi dào tao có trách nhiêm: 

a) Hoàn thiên Co s d lieu nôi bô và cp nhât d lieu v dào tao tin si 

trong Co s& d€r 1iu quc gia v giáo dic dai  hçc bao gm: thông tin tuyên sinh; 

thông tin cüa NCS; thông tin cüa giâng viên và ngithi hithng din; 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 tt và toàn van 1un an hoàn chinh cüa NCS dã np thx 

vin Quôc gia Vit Nam. 

b) Luu tr va bão quãn h so tuyn sinh và qua trInh dào tao  và cp bang 

cüa NCS theo quy djnh hin hành cña B Giáo diic và Dào tao  v thai han  báo 

quân tâi 1iu chuyên mOn nghip vi cüa ngành giáo diic. 

2. Vào ngày cui cüng cüa các tháng chn trong näm, don vj dào tao  báo 

cáo DHTN, B Giáo dc và Dào tao  danh sách NCS dã báo v và 1un an dã disçc 

thông qua tai  Hi dng dánh giá 1un an cüa don vj dào tio trong 02 tháng tnróc 

do (theo mu tai  Phii liic V); thirc hin ch d báo cáo djnh k' tnthc ngày 31 

tháng 12 h&ng nàm (theo mu tai  Phii 1iic VT) va báo cáo dt xut theo yéu cu. 

3. Don vi dào tao  phái cong khai trên trang thông tin din tir cOa don vj 

trtthc khi tuyn sinh và th chiirc dáo tao: 

a) Quy djnh cña don vj dào tao  và cac quy djnh quãn 1 dào tao  có lien 

quan dn tuyn sinh, t chirc dào tao  và cp bang tin Si. 

b) Các diu kin bão dam cht luqng theo quy djnh hin hành cüa B 

Giáo dic và Dào tao  và nhüng thông tin khác theo quy djnh. 

Chtro'ng VIII 

TO CHI5'C THI)C HIN 

• Dieu 31. Quy d1nh chuyen tiep 

1. Quy djnh nay áp diing cho các khóa tuyn sinh trInh d tin si sau ngày 

15 tháng 8 näm 2021. 

2. Vic t chiic dào tao  di vi các khóa dã tuyn sinh trtthc ngày 15 

tháng 8 nãrn 2021 tip tic thirc hién theo Quy ch tuyên sinh và dào tao  trInh d 
tin si ban hánh kern theo Thông tu s 08/201 7/TT-BGDDT ngày 04 tháng 4 

nárn 2017 cüa B tru&ng B Giáo dic và Dào tao  và Quyt djnh s 1796/QD-
DHTN ngày 28 tháng 8 näm 2017 cüa Giám dôc DHTN v vic ban hânh quy 

djnh tuyn sinh và dào tao  trInh d tin si cüa DHTN. 
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3. Vic t chüc dào tao dM vâi các khóa tuyn sinh truâc ngày 18 tháng 5 
nm 2017 tip tiic thrc hin theo Quy djnh dào tao  trInh d tin si cüa DHTN 
ban hành kern theo Quyt dlnh  s6 350/QD-DHTN ngày 26 thang 4 nAm 2012 
cüa Giám d6c DHTN. 

.1 Dieu 32. To chuc thyc hiçn 

1. Dan vj dào tao  xây dirng vn ban huàng dn chi tit cong tác quãn I 
và to chüc dào tao  trInh d tiên si phü hqp vâi diêu kin thirc tê cüa dan vj rnmnh, 

P P A A A P • P • cii the hoa vai yeu cau ngang bang hoac  cao hcm nhung khong tral vai Quy che 
A . . S A tuyen srnh va dao tao  trrnh d9 tien si ban hanh kern theo Thong ti.r so 

18/2021/TF-BGDDT và Quy djnh nay. 

2. Dan vj dào tao  th%rc hin trách thim giâi trInh theo quy djnh tai  khoãn 
4 Diu 13 NghI djnh s 99/20191ND-CP ngày 30 tháng 12 nAn-i 2019 cüa ChInh 
phü quy djnh chi ti& và huâng dn thi hành rnt s diu cüa Lut süa di b 
sung mçt so dieu cua Luat  Giao diic dai hçc va cac quy dnh khac cua phap luat 

Co lien quan. 

3. Trong qua trInh thirc hin, nu có vn d phát sinh hoc khó khn, vuâng 
mac, các don vj, cá nhân kjp thii phãn ánh v DHTN (qua Ban Dào tao) d báo 

cáo Giám dc DHTN xern xét, quyt djnh süa di, b sung cho phU hçip./. 
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Phu itic I 

(Ban hành kern theo Quyé't dlnh  s /QD-DHTN ngày / /202 1 cüa Giárn 
doe Dgi hQc Thai Nguyen) 

DJ HQC THAI NGUYEN CONG HOA xA HO! CIJIJ NGHIA VIIT NAM 
TRUUNG DM HQC Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

DEAN 
A • P. Tuyen sinh va dao tio trinh d9 tien Si 

A A . 1. Thong tin chung ye don v dao to 
1.1. Ten tnthng, dja chi trang thông tin din tir cüa don vj dào tao... 
1.2. Thông tin ye tuyên sinh vato chrc dão tao  trInh d tiên si cüa don vj dào tao 

cho den thai diem xây dmg dê an (so luqng nganhlchuyên ngành dào tao,  quy mô sinh 
viên, các kêt qua nghiên cüu...) 

1.3. Nhung thông tin can thiêt khác... 
2. Các ni dung ci th cüa d an 
2.1. Dôi ti.rçmg tuyên sinh 
2.2. Phuong thüc tuyên sinh 
2.3. Chi tiêu tuyên sinh theo ngành ho.c chuyên ngành 
2.4. Diêu kin và nãng 1irc nghiên ciru khoa hçc cüa don vj dào tao:  Các hithng 

nghiên ciru, các dê tài ,nghiên ciru dang triên khai, cac diêu kin ho trçl nghiên ciru... 
2.5. To chüc tuyên sinh: Th?'ii gian Va so lan tuyên sinh!näm 
2.6. ChInh sách uu tiên: Uu tiên dOi vci các dOi tixcmg theo quy djnh 
2.7. Hçc phi và chInh sách ho trçv tài chInh 
2.8. Các ni dung khác (không trái quy djnh hin hânh)... 
3. Thông tin v các diu kiin dam bão chat lirçrng 
3.1. Co s vt chat phçic vi dào tao  và nghiên cüu 
3.2. Danh sách giáng viên co htru dü diu kin huông dn NCS theo các ngành 

ho.c chuyên ngành 
3.3. Các dr an nghiên ciru hçp tác vâi CáC Co sâ dào tao,  nghiên cüu và doanh 

nghip trong Va ngoài nixâc 
3.4. Kiêm djnh chat lucmg 
3.5. Các diêu kin dam bão chat 1ucng khác... 
4. Nhfrng thông tin cn thit khác 

Thu trung don v dão to 
(K ten và dóng dáu) 
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Phii tue II 
., ., 

(Ban hanh kern theo Quyet d!nh  so /QD-DHTN ngay / /202 1 cua Giarn doc 
Dgi hQc Thai Nguyen) 

BQ GIAO DUC vA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CR NGHiA VIT NAM 
DiI HQC THAI NGUYEN Dc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

PHLEU BANG KY Dli TUYEN DAO TJO TRINH DO TIEN Si 

Dot tuyên sinh thãng nàm  

1. HQ và ten thI sinh 2. Giói tInh: Nam U NU U 

3. Sinh ngày tháng nàm 4. No'i sinh  

5. No'i & hin nay  

6. Di ttrng diy tuyn: Cong chüc, viên chic dugc ci:r di hçc U Dôi tuqng khác U 

7. Don v  cong tác:  

8. Ngh nghip, chtrc viii hin ti  

9. Thâm niên cong tác chuyên mon ttr khi tot nghip di h9c  

10. Thuc din can b: Biên ch& U Hçp dng: 0 

11. Van bang di h9c: Trung tt nghip (TN)  

H dào tao: Ngành dào tao Näm TN Loai TN  

12. Van bang dai  h9c khác (nu cO)  

13. Van bang thc Si: Trung t& nghip (TN)  

Chuyên ngành dào tao Näm TN Loai TN  

14. Van bang thc si khác (nu có): Tnthng tot nghip (TN)  

Chuyên ngành dào tao Näm TN Loai TN  

15. Bang k h9c b tñc kin thfrc (nu co)  

16. Chuyên ngành dãng k dir tuyéw  

17. Minh chu'ng näng 1ic ngoi ngt  

18. Cong trinh nghiên cuu khoa hQc  

19. Dia ch lien h vOi thI sinh  

S din thoai nhà riêng cüa thI sinh DD  

Tôi xin cam doan thirc hiên dy dü quy djnh cUa Hi dng tuyn sinh, chap hành dung 
quy ch tuyn sinh dào tao  trInh d tin si. Nu tthng tuyn tôi së thrc hin dy dU nghia vv cüa 
nguôi hc theo quy ch dào tao  trInh d tin si cüa B Giáo diic & Dâo tao  và Quy djnh cüa Di 
hçc Thai Nguyen. 

Ngày tháng nám 

Xác nhn cüa Thu tru*ng Co quan, don vi Ngirôi dang k dy tuyên 

hoc Chü tjch UBND Xã, Phtrông 
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Phu hic III 
• - I • 9 • A (Ban hanh kern theo Quyet dinh so /QD-DHTN ngay / /202 1 cua Giarn doc 

Dgi hQc Thai Nguyen) 

DAT HOC THAI NGUYEN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TRUNG D/d HQC Dc Ip — Ti1 do — Hnh phüc 

KE HOACH HQC TiP, NGHIEN cUt TOAN KHOA 

CUA NGHIEN cUii SINH 

Dcm vi dào tao: 
Ho và ten NCS: 
Ten d tâi: 
Ngành dào tao: 
Ma ngành diào tao: 

Nam hoc 
N91 dung h9c 

. , 
tap, nghien ciru 

A. Khoihrçrnghçc 
. . tap, nghien cu'u 

dangky 

A Ket qua dir kien 

Nãm thu 1 Các hQcphcn v 
chuyên mon b 
sung (nê'u co) 

10 - 12 tin chi Ching nhn ke't 
thic hQc phn 

Các hQcphcn v 
phuvngpháp 
nghien ci'ru 

04 - 06 tin chi Ch&ng nhn ké't 
t/thc hQcphn 

Näm thu 2 Thc hin phn 1 
cüa Lun an 

Dê'n 24 tin chi Chuv'ng Tang 
quan v vá'n d 
nghiên ci-u, 
phwo'ng pháp 
nghiên ct7, 

Nàm thi'r 3 Thtrc hinphcn 2 
cña Lun an 

£n 30 tin chi Luan an va cac 
bài cOng bá, 

Näm thu 4 Thrc hin phn 3 
cia Lun an 

So' tin chi con lgi 
cia chuzmg frmnh 
04 nàm 

Lun an và các 
bài cong bá 

Liru cr:  Phán in nghieng là vi du v các n5i dung trong ke' hoçich hQc tap,  nghiên c&u 
toàn khóa. Ké' hogch cy the' cia NCS ducic xáy dtng can th vào quy djnh cia dan vj 
dào tçio ye' chtroiig trInh dào tio tiê'n sdâ cOng be'. 
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Phii lye IV 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s /QD-DHTNngày / /2021 ci'a Giárn dó'c 

Dal hQc Thai Nguyen) 

DANH SACH MQT sO CLr(fNG CHI TIENG NIJ%C NGOAI 

MINH CH15NG CHO TRINH DQ NGOi1 NGtJ CUA NG1J'I DV TUYEN 

Stt Ngôn ngii' BánglChirng chi/Chung nhn TrInh dIThang diem 

1 Ting Anh 

TOEFL iBT Tir 46 trô len 

IELTS Tfr 5.5 trà len 

Cambridge Assessment English 
B2 FirstlB2 Business 
Vantage/Linguaskill 
Thang dim: tr 160 tth len 

2 Ting Pháp CIEP/Alliance française 
diplomas 

TCF tir 400 tth len 
DELF B2 trô len 

Diplôme de Langue 

3 Ting D(IC 
Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 tr1 len 

The German TestDaF language 
certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) tr& 
len 

4 
Ting Trung 
Quc 

Chinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) 

HSK level 4 tri len 

5 Ting Nh Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) N3 try len 

6 Tiêng Nga 

TPKJ4 - TeCT no CCKOM 
23MK KK HHOCTHHOM 
(TORFL - Test of Russian as a 
Foreign Language) 

TPKI4-2 trâ len 

7 
Các ngôn ngü 
ting rnrâc ngoai 
khãc 

ChCrng chi dánh giá theo Khung 
nng lc ngoi ngft 6 bc dung 
cho Viêt Nam 

Tr bc 4 trâ len 

Liru $: EMI vái nhthig chzng chi khác ngoài danh muc nói trên, don vj dào tgo chju trách 
nhim xác djnh trInh dc5  tw0ng zng can ci vào xác n/ian cüa c0 quan có thdm quyn và cia 
t1 chic ca'p chzng c/i. 
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Phu itic  V 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s /QD-DHTN ngày / /202 1 cüa Giám dó'c 

Dgi hQc Thai Nguyen) 

MAU BAO CÁO 

DANH SACH NGHIEN CUU SINH BAO V LUAN AN cAc THANG TRONG NAM 

IC 9 •p 

(Ban hanh kern theo Quyet dinh  so /QD-DHTN ngay / /202] cua Giarn doc 

Dgi hQc Thai Nguyen) 

DAI HOC THAI NGUYEN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUONG DM HQC Dc lap — T do — Hnh phñc 

, ngày tháng nám...... 

KInh gui: Dai  hçc Thai Nguyen 

DANH SACH NGHIEN cU'u SINH A BAO V LUiN AN TIEN sI 
(Tháng .... nãrn ....) 

Stt 
H9 vã ten 

NCS 

S, ngày 
quyk djnh 
cong nhân 

NCS 

Ten d 
tài 

Ngành, ma 

Ngày bão ye 
luan an, quyt 
djnh Hi dng 
dánh giá cp 

TrirO'ng 

Kt qua 
dánh giá 

Ngày bão v 
Iun an, quyt 
dlnh Hi dng 
dánh giá cp 

Co s& 

Lãnh do don vi dào to 

(Kj ten và dóng dá'u) 
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Phu luc VI 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so' /QD-DHTN ngày / /202 1 cüa Giám ddc Dgi hQc Thai Nguyen) 

MAU BAO CÁO 

CONG TAC oAo TtO NGHIEN CUU SINH D!NH  K( HANG NAM 

DAT HOC THAI NGUYEN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRU1NG DA&I HQC Dc 1p — Tip' do — Hnh phñc 

, ngày tháng nárn...... 
KInh giri: 

- Bô Giáo due và Dào tao; 
- D.i h9c Thai Nguyen. 

BAO CÁO D!NH  K CONG TÁC oAo TO NGHIEN CI1U SINH NAM  

I. Danh sách nghiên cñ'u sinh hQc tip, nghiên cüu trong nãm 

STT' 
HQ và ten 

NCS 

Ngày 

sinh 
Guyi 

tinh 
' 

Mãs 

CCCDI 
Ho chiêu 

Quc 
tich 

Khoá 

d to2 

So, ngay 

quyt 

dinh cong 

nhãn 

NCS 

Ten ngu'Oi 

htthng dn 

1 

Ten ngirO'i 

hu'ong dn 

2 

Do'nvi 

cong tác 

cüa 
nguo'i 

hirO'ng 

dn 2 

Ten d 

tài 

an 

Têndtài 

luan an 

sau khi 
diu 

chinh 

(nu co) 

S, ngày 
quyt 

djnh cong 

nhn hoc 

VI tin si 

1 
2 

tu NCS dtrot sAp xAp theo nhOm các khoá tuyn sinh. 
2  Ghi thi gian theo kê hooch h9c tap, nghiên cCru toàn khoá (Vi d 202 1-2024). 
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II. Danh sách giãng viên tham gia giãng dy Va hff&ng dn NCS 

STT H •  vã ten 
Ngày 
sinh 

Giói 
tInh 

Quc tjch 

Chtrc 
danh khoa 

hoc 

(GS/PGS) 

TrInh d 
Ma s 

CCCDI 

HO chiu 

S lirong 

NCS dang 
htró'ng dn 

S hrqng bài 

báo, báo cáo 
khoa hQc 

trong vông 5 

nám3  

Thô'i gian 

giãng dy r 

trInh dO dai 

hçc hoc thac 

Danh hiu Ngh 
si U'u tá hoäc 

Ngh sT Nhân 

dan 

1 
2 

III. Danh sách các d tãi nghiên cü'u khoa h9c cüa do'n vl dào to gn vói hot dng dào to NCS 

A• IV. Ton ti, han che (neu co) 

V. Nguyen nhãn và giãi pháp khc phijc 

VI. Kin ngh cüa don vl dào to 

Lãnh dao don vl dão to 
(K ten và dóng dá'u) 

Thuc danh mvc  duc Hi dng Giáo six Nba nLràc quy djnh khung dim dánh gia tdi 1,0 trâ ten. 
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