
DiI HQC QUOC GIA 
THANH PHO HO CHI MINH 

TRTf€NG DAT HOC QUOC TE 

CONG HOA XA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Ttr do — Hnh phñc 

   

      

S: 3ô IQD-DHQT ThànhphO'H ChIMinh, ngayOI thOngt nOm 2020 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy d!nh  ch d lam vic 

dôi vói nghiên cfru sinh nhn bce bong lam vic toàn tho'i gian 

COn ci Quyê't d/nh sO' 260/2003/QD-TTg ngOy 05 thông 12 nOm 2003 cOa ThO 

hcâng ChInh phi v vic thOnh 1p  Trw&ng Dcii hQc Quc tê' thu3c Dgi hQc Quó'c gia 

thành phO' H ChI Minh, 

Can c Quyë't dinh sO' 867/QD-DHQG ngOy 17 thông 8 nàm 2016 cOa Giám dO'c 

Dai hQc QuO'c gia thành phO' Ho' ChI Minh ye' viçc ban hành Quy ché' t chv'cc vO hoqt 

d5ng cOa trithng Dcii hQc thOnh viên và khoa trztc thu5c Dqi hQc Quc gia thành phO' 

H ChI Minh; 

COn ci Quye't dinh sO' 261/QD-DHQG-TCCB ngày 05 thông 4 nOm 2010 cOa Gia'ni 

cYO'c Dçrii hQc QuO'c gia ththnh phO' HO' ChI Minh v vic ban hành Quy ä'inh thyc hin 

quyen tw chO, tic chfu trOch nhiçm dO'i v6i cOc trzthng dqi hc thOnh v/en; 

COn ci Thông tus 08/201 7/TT-BGDDTngOy 04 thông 4 nOm 2017 cOa Bç5 trwO'ng 

B5 GiOo diic Dào tcio ye' Quy chê' tuyê'n s/nh và dào Io trinh do Tiên si; 

COn cô Quye't dinh sO' 984/QD-DHQT-DTSDH ngày 28 thông 12 nOm 2018 cza 

Hiu trtrOng Trtcàng Dcii hçc QuO'c te' ye' viêc ban hành Quy chO' tO' chOc và dOo tqo trInh 

do Tiê'n sI 

Thea d nghj cOa TncOng phOng Dào tgo Sau di hoc tQi TO trinh sO' 04/FIr-

DTSDHngày 27 thông 3 nOm 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djr± nay Quy dnh ch do lam vc di vol nghiên 

cáu sinh nhn hpc bng lam vic toãn thO gian ci.ia tru6ng Dai hçc Quôc T, Dai hc Quoc 

gia Thành ph H ChI Minh. 

Diu 2. Quyt djnh nOy có hiu lirc k tr ngày ks'. 
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Diu 3. Trtrâng phông Dao tao  Sau  Dai  hQc, Tru&ng các don vj và Ca nhân có lien 

quan thuc tnx?mg Dai  hçc Quc M chju trách nhirn thi hành Quyt dnh nay.!. r 

No'i nhãn:7 
-NhuDiêu3; 
- DHQG-HCM (dé báo cáo); 
- Ban Giám hiéu (dé biêt); 
- Luu VT, DTSDH. 



Di?d HQC QUOC GIA 
THAN}J PHO HO CHI MIN 

TRUNG DAJ HQC QU 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hinh phtc 

Ché do lam viêc dôi vókpgY'. "i" nhân hoc bong lam viêc toãn thOl gian 
(Ban hânh kern iheu Qil *h/ QD-DHQT ngày Q' iháng närn 2020 

ciia IIiçu Iruóng Iruvng Dii !7Qc Quóc iê) 

Chuo'ng I 

QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và dôi tuçYng áp diing 

1. Van bàn nay quy dnh v chë d lam vic, các quyën lcii Va nghia vy áp diing 

cho nghiên cru sinh nhn hpc bng hoc tap, nghiën ctru theo hinh thirc t.p trung lien 

tuc, toàn thi gian ti Trung Dii hpc Quôc t (DHQT) - Dai hpc Quc gia thành ph 

H Chf Minh sau dày gpi tht là nghiCn cru sinh (NCS) toàn thO gian. 

2. NCS toãn thai gian theo quy dnh nay bao gOm: (1) nghiCn ctru sinh trong nrc 

và (2) nghiën ciru sinh ngri nrOc ngoai h9c tp vá nghiên cru tti tnrO'ng DHQT. 

3. Can b viën chtrc cc hüu càa trumg DHQT khOng tham gia 1oi hInh hpc bng 

nay. 

Diu 2. Muc tiêu 

1. Thu hut NCS xut sic, NCS ngLrâi nuOc ngoâi tham dix chuang trInh Tin sf cüa 

trumg Dai  h9c Quc t. 

2. Tao diu kin thuan Ii gii.ip NCS hoàn thành chtnimg trinh dào to thiing thai 

hn và thüc dy nhiéu cong ho quOc t cho trLrang Dl IQT. 

Biêu 3. Hçrp dông 

1. NCS toàn thai gian thrçc xem là nhân sr lam vic toàn thai gian tai  tr1.rmg va 

k hçrp dng vi trumg theo ngch Trci l? nghiên ci.ru. 

2. Hcrp dOng dLrGc k' thco tl'ing nãm và dLrgc gia hn trong thai gian hpc tp chinh 

thi.rc toàn thai gian (tr 3.5 dn 4 nãm) theo chLrcrng trinh Tin si cOa trumg DHQT. Các 
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tri.r6ng hap gia han  hap dng sau thii gian nay do Khoa/B mon dé nghj và Hiu truàng 

quyt dnh. 

Diu 4. S iu'Q'ng vA yêu cäu 

1. S lucmg: do Hiu tru'&ng quyt dnh da theo kinh phi tlrng nãm. 

2. Yêu cu: NCS cO nguyen v9ng lam vic toân thO'i gian tai  truO'ng DHQT phâi 

thrçyc th hin qua Don d ngh duçc dng cta Khoa/B mon phi trách ngành dào tao 

và thOa diu kin dat  h9c bong m&c 100% theo Thông báo hçc bong tuyn sinh Sau dai 

hc cüa truOng DHQT. Các truO'ng hcip dc bit do Hiu truO'ng triRng DHQT quyêt 

djnh. 

Chuong II 

QUYEN LQ'I CUA NGHIEN CU'U SINH TOAN TH€YI GIAN 

Diu 5. H trçr hQc phi vâ sinh hot phi 

1. NCS toàn thai gian drçc rnin 100% hçc phi tlrng nãm theo kt qua hc tp và 

nghiên ciru nãm hQc tru1c do, duçc quy dnh tai  Quy ch h9c bng Sau dai  hQc cCia 

truOng DHQT. 

2. NCS toàn thai gian dugc h3 trçl sinh hoat phi vâi miLrc I 0.000.000d/tháng. 

Diu 6. H tro' diu kiên lam viêc 

I. NCS toàn thai gian drqc h tn khOng gian lam vic t?i  phOng lam vic chung 

cii'ia KhoalBO mOn cüa tn.rOiig DIIQT. 

2. NCS toàn thO gian ckrcic tham gia các hoat dng chuyên mOn tai  Khoa/B mOn. 

Diu 7. Tham gia hot dEng chuyên mon 

1. NCS toàn thai gian dircic tao  diu kin tham gia nghiên cthi khoa hoc, duoc i.ru 

tiên xét tuyn d tài nghien cUu khoa hc dành cho dM tucrng hpc viên cao h9c Va duçc 

ixu tiên tham gia các d tài nghiên ci.ru khoa hpc các cap. 

2. NCS toãn thai gian duDYc  phép thani gia cOng tác giâng day,  tr9' giáng vá các 

cOng tác khác tai  Khoa/B mOn vá nhn thu lao tiir cac cOng tác nay theo quy dnh trong 

Quy ch Chi tiêu nôi bô. 

Diêu 8. Tham gia hoit dng giang dy 



1. Khi Khoa/B mon cO nhu cu vã thrçc ngLr1i hLrcYng dn dng , NCS bàn thai 

gian cO th tharn gia hot dng trçl giáng ti trLr&ig Dl IQT Va hung thu lao dành cho 

trçl giáng theo quy djnh trong Quy ch Chi tiêu ni b. 

2. Khi Khoa!Bt mon có nhu cAu và thrçic nguäi hLrcxng dn dng ', NCS toãn thai 

gian cO th tham gia giàng diy nht.xng khOng qua 180 tit/nàm. NCS toàn thai gian phãi 

trãi qua quy trinh tuyn dung giãng viên thinh giãng theo quy djnh cCia nhà truang. Vic 

quãn I hot dcng giãng dy cüa NCS toàn thii gian duçic thirc hin theo Quy trInh quãn 

1 giáng viên thinh giáng cüa tri.rmg DHQT. 

ChLro'ng Ill 

NGHiA VIJ CUA NGHIEN CU'U SIN 1-1 TOAN THOl GIAN 

Diu 9. Thôi gian JAm vic 

1. Thai gian Co mt tai  truOng theo quy djnh ccia NCS toàn thai gian thirc hin theo 

ch d mi tun lam vic 40 giä. 

2. Ngoài thai gian h9c các hçc phAn ô' trinh d tin si và tham gia các hot dng 

chuyên mOn khác CO sir dng ' cüa nguai huâng dan, NCS toAn thai gian phãi lAm vic 

tp trung ti ncfi lAm vic thrgc phân cOng. 

Diu 10. Cong b khoa hQc 

1. NCS toAn thai gian phãi hoAn thành nghia vy cOng bO khoa hpc vOi nirc dm 

chun KH&CN nhu sau: 

a) Nãm du tiên: 0.5 diem chuân KH&CN/nãrn. 

b) Các nãm tiêp theo: I diCm chuän KFi&CN/nãm, trong do cO 0.5 dirn là cOng 

b tuang duong ISI. 

c) NCS toAn thai gian duçxc phép nçx nghTa vii cong b6 khoa h9c (khOng dt dim 

chun KI-I&CN) mt ln trong sut thai gian h9c tp vA phAi bCi li s dim chutn 

KH&CN cOn thiu trong näm tip theo. Trithng hçip nay, NCS toAn thai gian phAi thirc 

hin cam kt bang van bAn cO sr xAc nhn cOa giAng viên huàng dn vA Khoa/B mon 

v vic dO khA nãng hoAn thành nghia vi nghiên cru khoa h9c lAm Ca s& xem xét k' 

hçip dng näm tip theo. 
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2. Cách tInh khi luang KJ-I&CN theo Quy ch chi tiêu ni b hin hành cüa trung 

DHQT. 

3. NCS toàn thai gian có the báo lt.ru khôi lucing KH&CN vu'cit mcrc cho các nãrn 

tiép theo. 

4. NCS toàn thai gian Se tip titc du'çc nhn hçc bng h9c phi theo Quy ch hQc 

bng Sau dai  hQc cUa Tru'Oiig DHQT nu thóa cac diu kin cüa hQc bng nay. TruOng 

hçp không hoàn thành nghia vu cong b khoa h9c, nhà trumg Se xem xét khOng tip tVc 

k hcip dng vao nãm tip theo. 

5. Các cOng trmnh nghiên cüu du'çc cOng b phâi dirgc düng ten vó tu cách là thành 

viên thuc Truà'ng Dti hçc Quc t - Di hpc Quc gia thành ph H Chi Minh là dan 

vj chii quãn cüa NCS. Quyn sä hü'u trI tu cüa các cOng trinh di.rçc cOng bô duçc tInh 

giông nhLr các san phArn tr d tài nghiên cru khoa h9c do trumg DHQT tài trcl. 

Diu 11. Tham gia hot dng chuyên mon 

1. Trong qua trinh dào to. NCS toàn thii gian là thành viên cüa don v chuyén 

mOn. có trách nhirn báo cáo k hoch d thirc hin chu'ang trInh hçc tp, nghiên ci'ru Va 

cuang nghiên ci'u vài don vj chuyên mon. 

2. Trong qua trinh h9c tp va thirrc hin d tài lun an, NCS toàn thai gian phài 

thu'ang xuyên lam vic chuyén mon vOi nguäi huOng dn theo k hoach dã djnh, tham 

gia dy dQ và cO báo cáo chuyên d ti cac bui sinh hoit khoa hc cüa dan vj chuyOn 

mOn, vit báo cáo khoa hç)c. tham gia các hot dng khoa hçc theo quy dnh cia nhà 

truang, dinh k' báo cáo két qua h9c tip, nghiCn cru cia mmnh vài ngi.rai huóng dan và 

trinh bay báo cáo theo !jch do dan vj chuyén mOn quy djnh. 

Chu'ong IV 

TO CHUC THU'C HhIN 

Diu 12. Trách nhiêm clia cãc dan vi 

1. PhOng T chirc Can b 

a) Thani mu'u Hiu trung Irong vic xáy drng và c.p nht ch d lam vic, các 

h trc di vOi NCS toàn thai gian. 



b) Biên soan, k kt hcp dng v6i NCS toân thOi gian. 

2. PhOng Dào to Sau di h9c 

a) Du nii phi hçp các dan v lien quan thirc hin các cong tác h trçY NCS toãn 

thii gian trong suêt qua trInh h9c tp và nghiên cru. 

b) Phi hçp vâi các Khoa/B mOn quãn l hçc vt cho NCS toàn thO gian. 

c) Phi hçp vii phOng Quân 1 Khoa h9c theo dOi k& qua thirc hin nghiên ciru 

KH&CN thea cam kêt trong hçp dông cüa NCS toân thai gian. 

d) K)2 hçTp dng thinh giang vài NCS trong trLrOng hçip tham gia giãng day, trG 

giâng (nu cO). 

3. Khoa/B mOn và Giãng viên hixàng dan 

a) Thrc hin các nhim vy then cáo Quy chë và Quy dinh t chrc vâ quán 1)2 dáo 

to trinh do Tin si hiên hánh. 

b) Ph6i hçip vi phOng Dào to Sau di h9c l.p k hoch h9c tp, nghiên ciru cüa 

NCS toàn thai gian, dánh giá kt qua thjc hin cong vic hAng näm vâ giám sat thai 

gian lam vic cita NCS toàn thai gian tai  phOng lam vic. 

c) Chju trách nhim v ni dung. chat kr?ng  giáng dy cüa NCS toàn thai gian khi 

tham gia hot dng giãng day. 

4. PhOng K hoch Tài chInh 

Thrc hiên chi trá sinh hoat phi và thu Lao giãng dty, trçl giáng (nêu có),I. i 
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