
DiJ HQC QUOC GIA 
THANH PHO HO CHI MIN}I 

TRI1O1G DI HQC QUOC TE 

S: 4 /QD-DHQT-DTSDH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Thành phó' HJ ChI Minh, ngày 28 tháng 12 nãm 2018 

QUYET DTNH 
Ban hành Quy djnh t chüc Va quãn 1 dào to trInh d tin si 

HIU TRTJNG TRIJQNG DAI HQC Q1JOC TE 

Can cir Quyt djnh s 260/2003/QD-TT ngày 05 tháng 12 nãrn 2003 cüa Thu tuóTlg 

ChInh phü v vic thành 1p Trizxng Dai  h9c Quc t thuc Dai  hçc Quoc gia Thành phô Ho 

Chj Minh; 

C.n dir Quyt djnh sé 867/QD-E)HQG ngày 17 tháng 8 nãrn 2016 dna Dai  h9c Quc 
gia Thành ph H ChI Minh v vic ban hánh Quy ch t chiirc và hoat dng cüa Trurng Dai 

h9c thành viên a khoa trirc thuc Dai  h9c Quc gia Thânh ph Ho ChI Mirth; 

Can cur Quyt dnh s 261/QD-DHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 näm 2010 cüa Giám 

dc Dai  h9c Quc gia Thành ph H ChI Minh v vic ban hành Quy dinh thrc hin quyn 

tr chü, tr chju trách nhim di vó'i các tnr6ng dai  hoc thành viên; 

Can cur Lut Gião dic dai  h9c s 08/2012/QH13 ngãy 18 tháng 6 närn 2012; 

Can ciii Nghj djnh s 141/20121ND-CP ngày 24/ 10/ 2013 ye vic quy di.nh chi tiêt 

Va hithng dn thi hành rnt s diu cüa Lut giáo dirc dai  h9c; 

Can ciii Quy& dtnh  s 70/2014/QD-TTg ngày 10/12/2014 cüa Thu tiso'ng ChInh 

phü ban hành E'iu 1 triRmg dai  hçc; 

Can ciii Thông tu so 08/2017/TT-BGDDT ngày 04/4/2017 cüa B truirng B Giáo 

dic va Dâo tao  v vic Ban hành Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh d tin Si; 

Can ciii Thông tu s 07/2015/TT-BGDDT ngày 16/4/20 15 cüa B truirng Bô Giáo 
due và Dào tao  ban hành Quy djnh ye khôi lu'crng kiên thiirc tôi thiêu, yêu câu ye näng 1irc 

ma ngui hçc dat  duc sau khi tt nghip di vi rni trInh d dào tao  cüa giáo diic dai 
hçc và quy trInh xây dirng, thrn djnh, ban hành chuang trInh diào tao  trInh d dai hoc. 

thac si, tin Si; 

Can ciii Thông tu so 25/2017/TT-BGDDT ngày 10/10/2017 ye vic Ban hành Danh 

miic giáo diic, dào tao cap IV trInh d thac si, tiên si cüa B trung B Giáo diic và 

Dào tao; 

Can ciii Quyt djnh s 166/QD-DHQG ngày 26/2/2018 cUa ai  hQc Quc gia Thành 

ph H Chj Minh ban hành Quy ch dào tao  trInh d tiên Si; 

Xét d nghi, cüa TnrOng phàng Dào tao  Sau  dai  h9c  tai  Ta trinh dê ngày 26 tháng 12 

närn 2018, 



TA uc N G 
DAI HOC 

QUOC TE 

QUYET ftNH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt dnh nay Quy djnh t chirc và quãn 1 dào tao  trInh 
do tin si cüa TnrO'ng Di hgc Quc t thuc Dai  hçc Quc gia Thành pho HO ChI Mini 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Diu 3. Tri.r&ig phOng Dào tao  Sau  dai  h9c, Trir&ng các dn vj và Ca nhân cO lien 
quan thuc Tnrng Dai  h9c Quc t chju trách nhim thi hànJa Quyt djnh này./. 

No'i n/ian: 
-NhuDiêu3; 
- DHQG-HCM (dê báocáo); 
- Ban Giám hiêu (dé biêt); 
- Luu: VT, DTSDH. 
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DI HQC QUOC GIA 
THANH PRO HO CR1 MINH 

TRU5NG DAI HQC QIJOC TE 

CONG HOA xA HQI CHiJ NGIIIA VIT NAM 
Dic 1p - Tif do - Hnh phuic 

Thành phó' H C/il Minh, ngàyitliáng 12 näm 2018 

   

QUY IMNH 
To chfrc và quãn 1) ttào to trInh d tiên si 

(Ban hành kern theo Quye't djnh so&4/QE)-DHQT-DTSDH ngàyJ'tháng 12 nam 2018 
ci'ia Hiu trithng tru&ng Dcii hQc Quôc té thu5c Dgi hQc Quôc gia Thành phô Ho Clii Miiili) 

CHIJ%NG I 

QIJYDTNHCHUNG 

Danh mic các tfr vit tt trong quy djnh: 

- TS: Tiênsi 
- NCS: Nghiên ci.'ru sinh 
- DHQG-HCM: Dai  hçc Quc gia Tp. H ChI Minh 
- DHQT: Dai hçc Quc t 
- DTSDH: Dào tao Sau Dai hoc 
- PBDL: Phân biên dôc 1p 

Diu 1. Pham vi diu chinh và di tirqng áp diing 

1. Van bàn nay quy dnh ye chuang trinh, t chtirc và dào tao  trinh d tin si (TS) ti 

tnrng Dai  h9c Quc t thuc Dai  h9c Quôc gia Tp.HCM bao gôm: quy djnh chung; chuo'ng 

trInh dào tao; t cnirc Va quãn l hot dng dào tao;  tiêu chun nhirn vii và quyn ciia các Ca 
nhân và dan v lien quan; lun an; dánh giá và bào v lun an; thrn djnh lai  qua trinh dào tao; 
chit lucmg lun an và cp bang tin Si; thanh tra, kirn tra, giâi quyt khiu nai,  t cáo va xir 
l vi pharn; t chirc th?c hin. 

2. Quy djnh ap diing cho dôi tuçxng là các dan vj chuyên rnôn, nghien ciru sinh, giáng 
viên, can b giáng day  có tharn gia trong chuang trinh dào t?o  Tin si cña tru'ng Dai  h9c 
Quctê. 

3. Quy djnh nay không áp diing dôi vói chi.rang trInh dào tao  tin si lien kêt vó'i ca sá 

dào tao  nuó'c ngoài do ca sâ giáo dic nuàc ngoài cp bang. 

Diêu 2. Muc tiêu dào tao 

Dào tao  trInh d tin si là dào tao  nhü'ng nhà khoa h9c, có trinh d cao ye i thuyt và 

nãng 1irc thrc hàrth phü hcip, có khà nng nghiên ciiru dc lap, sang tao,  phát hin và giái quyt 

ducic nhung van dê mOi có nghia ye khoa h9c, cong ngh, CO khà nang cOng bô và hu'àng dn 

nghiên cüu khoa hQc. 

Diu 3. ThOi gian, hInh thfrc, ngôn ngfr dào tao 

1. Thai gian dào tao  trInh d tiên si (k tr khi có quyêt djnh nhp hQc) duç'c thirc hin 

trong 04 närn h9c dôi v6i ngithi có bang tot nghip dai  h9c, 03 narn h9c d& vo'i ngithi có bang 



thc sT; darn bào hoàn thành khéi lixcng hQc tp ti thiu theo quy djnh tai  lchoân 1, Diêu 6 
cüa Quy dtnh  nay. Trong tru'?mg hçrp dac bit, nghien ciru sinh (NCS) duçic rut ngân hoac kéo 
dài thOi gian hçc tp theo quy dnh tai  khoàn 6 Diu 8 cüa Quy dinh nay. 

2. Vic t chiirc dào tao  trinh d tin si thrçc thic hin theo hInh thi.rc giáo dye chInh 
quy, NCS phài dành It nht 12 thãng theo h9c t.p trung lien tiic tai CG s dào tao  trong giai 
doan 24 thãng dâu, k tr khi cO quyt dnh nhp h9c. 

3. Ngon ngü' dfing trong dào tao  trInh d tiên si là ting Anh (hoac tiEng Vit). Vic 
dào tao  tin si bang ngôn ngü' khác do Hiu tnthng quyt dnh và báo cáo Dai  hçc Quc gia 
— Ho ChI MinE (DHQG-HCM). 

CHTfNG H 

CHUiNG TRiNH DAO T4O 

Diu 4. Yêu câu di vcri vic xây drng chiro'ng trInh dào to 

Chuang trInh dào tao  trinh d tin sT do nhà truO'ng xay dirng, thm djnh và ban hành 
theo quy dlnh  hin hành, dáp irng các diu kin sau: 

1. Môi chucing trinh dào tao  gân vOi mt nganh dào tao  theo danh mic cp IV trInh d 
tin si do Bô Giáo dye và Dào tao  quy djnh hoe &rçc DHQG-HCM cho phép dào tao  thi diem. 

2. Xác dnh rO mile tiêu, chuan du ra cua rni chuong trInh dào tao;  khi luçng kin 
thuc, cu truc chilong trInh và yêu can di vó'i lun an phü h vài loai chuang trInh dào tao 
và phü hcp vâi các quy djnh hin hành. 

3. Chun dau ra bao grn kin thtrc thrc M và kin thrc l thuyt; k5 nãng nhn thüc, 
k nãng thirc hành ngh nghip và k näng giao tiêp, irng xir; mrc d tr chü và trách nhirn 
Ca nhân trong vic áp diing kin thuc, k nang d thc hin các nhim vil chuyên mon cüa 
ngi t& nghip trInh d tin si phâi dat  Bc 8 cüa Khung trInh d quôc gia Vit Nam duçrc 
phê duyt tai  Quyt djnh s I 982/QD-TTg ngày 18 tháng 10 nãm 2016 cüa Thu tiiâng ChInh 
phñ (sau day gi là Khung trinh d quôc gia). 

4. Ni dung chtrang trInh hixóng vào vic thc hin mic tiêu và dat  duc chuan dan ra 
däi diigc xác djnh, phñ hcip vi các tiêu chun dam bão cht lixçng hin cO. 

Diêu 5. Loi chtrcrng trInh dào to 

1. Chiiong trInh dào tao  tin si do tnrông Dai  h9c Quc t cAp bang. 

2. Chuang trInh dào t?o  tin si lien k& qu6c t trong pham vi diu chinE cüa Quy dnh 
nay, duqc chia thành 3 1oi: 

a) Chuung trmnli dào tao  lien kt quc t do trung Dai  h9c Quc t cap van bang; 

b) Chng truth dào tao  lien kt quc té do trts?mg Dai  h9c Quôc tê và dôi tác niràc ngoài 
cüng cAp chung 1 van bang; 

c) Chuung trinh dào tao  lien kt quc t do tnr?mg Dai  h9c Quc tê cap i van bang và dôi 
tác nirc ngoài cAp 1 van bang. 

3. Chuung trinh dào tao  tin siliên kt giUa các ca s& dào tao  trirc thuc DHQG-HCM, 
thrcic chia thânh 2 loai: 
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a) Chuang tririh dào tao  lien kt do truOTig Dai  h9c Quc t và co' s& dào tao  tni'c thuc 
DHQG-HCM cüng c.p chung 1 van bang; 

b) Chuang trinh dào tao  lien kt do truO'ng Dai  hQc Quc t c.p 1 van bang và co' so' dào 
tao trirc thuc HQG-HCM cp 1 van bang. 

Diu 6. Yêu cu và cu trüc cüa chiro'ng trInh dào to 

1. Chu'o'ng trIrih dào tao  tin si có khi lung hQc tp thi thiu 90 tin chi di vó'i NCS 
Co bang tt nghip thac si và thi thiu 120 tin chi di vài NCS có bang tt nghip dai  hçc; 

2. Kt cu chu'o'ng trInh dào tao  bao gôm: các hçc phan b sung, các hçc phân 0' trInh 
do tin si và luân an tin si. 

3. Các h9c phan b sung nhm h trçiNCS cO dü kin thi1rc và trinh do chuyên mon d 
thrc hin d tài nghiên cru. 

a) Di v0'i NCS dã CO bang thac Si: can cir vào các hQc phan d tIch lüy 0' trInh d thac 
si, kiên thiirc can cp nht, b sung và yêu câu cüa linh v1rc, d tài nghiên ccru, Hiu tru0'ng 
xác djnh s hpc phn và kh& luccng tin chi NCS can phãi h9c b sung (nu cO); 

b) Di v0'i NCS chua có bang thac Si: CãC hçc phan b sung bao grn các h9c phân 0' 

trInh d thac si thuôc ngành hoc chuyên nganh (sau day gi chung là ngành) tuang ü'ng, trü' 
các h9c phan ngoai ngü và 1un van; có khi 1u'ng kin thirc ti thiu 30 tIn chi d darn bào 
NCS dat  chuan dau ra Bc 7 cüa Khung trinh d quc gia và yêu can cüa linh vii'c, dê tài 
nghiên ci'ru. 

4. Các h9c phan & trinh d tin si (bao grn các hçc phan bat buc và t11 chQn) nhäm 

nâng cao trinh d 1 1un chuyên ngành, phuang pháp nghien clru và khã näng irng diing các 
phuang pháp nghiên ci'ru, trong do: 

a) Tian 1un tang quan yêu can NCS th hin khã näng phân tich, dánh giá các cong 
trInh nghien CÜU trong nu0'c và quc t lien quan tri1c tip dan d tài nghiên cru, tir do rñt ra 
mc dIch và nhirn vii nghien cüu cüa lun an tin Si; 

b) Các chuyen d tin si yeu can NCS nâng cao näng hrc nghien cü'u và tlr nghiên CÜ'U, 

cp nht kin thrc rnài lien quan trVc tip dan d tài nghiên thu c0a 1un an tiên si; 

c) Mi NCS phãi hoàn thành tir 06 h9c phan dn 09 h9c phan 0' trinh d tiên si vó'i khi 

Iucmg tr 14 tin chi den 20 tin chi, trong dO tiu 1un tang quan chuyên d tian si (2 hoc 3 

chuyen dê) là nhu'ng hçc phan bat buc. 

5. Lun an ti&i silà kt qua nghien ciiru khoa h9c cña NCS, trong do chra dng nhQ'ng 

dOng gOp mm v l' lun và thirc tin 0' linh vrc chuyên rnôn, CO giá trt trong vic phát trian, 

gia tang tn thi:rc khoa hQc và giài quyt tr9n vn van d dt ra cüa d tài 1un an. 

6. Dan vi chuyên mon ducrc vn ding chuang trinh dào tao  trinh d jan si cüa co' so' dào 

tao nu0'c ngoài d duçic kirn dtnh  và cong nhn v chat lucing d thiic hin nhim vii dào t?o. 

Diu 7. Quán 1 chu'o'ng trinh dào to 

1. Chuo'ng trInh dào tao  trong h so' mO' ngành, hoac chuang trInh sira di du'Q'c Hiu 

truO'ng phê duyt lan rn0'i nhât là can ci pháp 1 d t chrc và quàn l' dào tao. 
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2. Chixcrng trInh dào tao  không thay di di vó'i rnt khóa tuyn sinh và duc phô biên 

dn thj sinh khi dang kI dir tuyn. Vic sira di chi.rang trInh dào tao  chi duc áp diing vói 

khóa tuyn sinh rnO'i. 

3. Ngoai các mon hçc chung do B Giáo diic và Dào tao,  DHQG-HCM quy djnh, tfiy 

theo yêu cu, nhà truOng duçic quyn diu chinh, b sung khi c.n thMt nhung phãi báo cáo 
DHQG-HCM. 

4. Chuang trinh dào tao  phái duc rà soát dnh k' It nht 2 närn 1 1.n. 

CHU'ONG III 

TO CHU'C VA QUAN LY HOJT BONG DAO TiO 

Biu 8. To chfrc và quân 15 hoat dng dào tao 

1. Hiu trtrOng quy djnh chi tMt vic t chirc và quàn l dào tao  trinh d tiên si darn 

báo tuân thu các quy djnh trong van bàn nay và các quy djnh lien qun. 

2. Viêc t chrc day  và hçc các h9c phn b sung, các hçc phn & trinh d tiên si phãi 

du'gc trin khai tai  truô'ng  Dai  hçc Quc t. Trong tmông hp nhà truOng không dào tao 
chuong trInh cO h9c phn cn b sung cho NCS thi gfri NCS theo h9c & các co s dào tao 

khác dã duçic phép dào tao  chuong trInh có hçc phn nay theo thOa thun giüa các co s dào 

tao. Dôi voi các chuong trInh lien k&, NCS theo hçc & các co s dào tao  cüa dôi tác theo thOa 

thun và tuân thii ni dung chu'ang trinh dào tao  dä duc phê duyt. 

3. Viêc dánh giá tiu 1un tng quan và chuyên d tin si dugc thirc hin bang each 
chArn dirn bài trinh bay cUa NCS truàc tiu ban dánh giá, tiu ban dánh giá gôrn It nhât 3 
thành viên hçc vj tir tiên si tri len và hiu biêt sâu v chuyên d và linh virc nghiên ciu cüa 
NCS, dai din tp th hucng dn cO th tham gia tiêu ban vci vai trO là üy viên. 

4. Nghiên cu'u khoa h9c là bt buc trong qua trInh thc hin lun an tiên si, thôi gian 

nghiên cru khoa hQe du'qc b trI trong thôi gian quy djnh tai  khoân 1 Diêu 3 cüa Quy djnh nay. 

5. Nhung thay di trong qua trInh dào tao: 

a) Vic diu chinh ten d tài 1un an di.rc thirc hin truâc khi dánh giá lu.n an cap dan 

vj chuyên mon. Sau khi dánh giá lun an cp don vj chuyên môn, can cir trên kt lun cUa hi 
dng, hiu truâng quyt djnh cong nhn ten dé tài lun an chInh thirc. 

b) Vic thay di huàng nghien ciru chi giài quyt khi có l do chfnh dang và NCS; 
nguOi hung dn darn báo hoàn thành chuang trinh dào tao  theo q1y dinh, thirc hin chm 
nht tru'óc 12 tháng tinh dn ngày kt thüc khóa hQc theo quyt djnh nhp h9c (bao gôrn cà 
thO'i gian gia han,  nêu co). 

c) Vic b sung hoc thay di nguri huOng dn duçc thijc hiên chm nht trithc 12 
tháng tInh dn ngày kEt thüc khoá h9c theo quyt djnh nhp h9c (bao gm cà thOi gian gia 
han, nu co), trr tnthng hcrp bt khá kháng; 

d) Viêc chuyn co sâ dào t?o  duçic xem xét trong truông hçp thai han  h9c tp cña NCS 
cOn tôi thiêu 12 thang theo quyt dnh n1ip h9c và tuân thñ Quy ch dào tao  trInh d tiên si 
cña DHQG-HCM (Quy ch 166). 
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6. Hoàn thành chirang trInh dào tao  diing  han,  gia  han  và rt ngn thai gian hpc tap: 

a) NCS du9'c xác djnh hoàn thành chuang trmnh dào tao  dung  han  nu 1un an d duçc 

Hi dông dánh giá cp dan vi, chuyên mon thông qua trong thOi gian quy dtnh.  Trong yang 
12 thang k tr ngày lun an ducc thông qua, nhà trurng to chñ'c dánh giá lun an cap co so 

dao tao cho NCS. 

b) Trong trung hp NCS khOng CO khã näng hoàn thành chuong trinh dào tao  dung 

han, truóc khi ht han,  NCS phâi lam thu tiic xin gia han  hQc tap. Thai gian gia han  tOi da là 

24 tháng. Trong thai gian nay, NCS phâi theo h9c tp trung lien tic tai  co s dào tao. 

c) Ht thô'i gian gia han,  nu 1un an cüa NCS khOng duçc Hi dOng dánh giá 1un an 

cap don vi, chuyên mOn thông qua thI Hiu truOng quyêt djnh cho NCS thOi hpc. 

d) Hiu tri.thng xern xét, quyêt dlnh  cho phép NCS thrcyc rut ngn thai gian hçc tp nu 

NCS hoàn thành dy dü chuong trinh dào tao  theo quy dnh cüa Quy ch nay. 

CHUONG IV 

TIEU CHUAN, NHIM V1 VA QUYEN 
CUA CAC CA NHAN vA DON VJ LIEN QUAN 

Diu 9. Giãng viên giãng dy chu'o'ng trInh dào tao  trInh dO tin si 

1. Tiêu chun giàng viên: 

a) Là cong dan Vit Nam hoc cOng dan nuâc ngoài, CO nhân than rö rang; có phrn 

chit, dao  due t&; cO sirc khOe theo yêu câu ngh nghip; 

b) Co chirc danh giáo six, phó giáo six hoac có bang tin si khoa h9c, tin si có chuyên 
mOn phü hçip vri cãc hçc phan darn nhim trong chuong trinh dào tao; 

c) Tham gia the hoat dng nghiên ciu khoa hçc, dã hoc dang chñ tn các nhim vi 

khoa h9c và cOng ngh cp si tth len hoc dä và dang tharn gia the nhim vi khoa h9c cOng 

ngh cp bO tth len; là tác giã chInh tôi thiu 02 bài báo hoc cOng trinh khoa hc dang trên 

các tap chI khoa h9c chuyên ngnh Co trong danh m1ic hOi  dng chuc danh giáo du' Nhà nu'O'c 

(hoac có so luçmg bài báo quéc t tuang duang theo Quy chê chi tiêu nOi bO cüa truàng Dai 

hQc Quôc t) trong vOng 5 nãrn tinh tO'i thai dirn tharn gia giàng dy chu'ang trInh dào t@o 

trInh do tin 51. 

2. Nhim vii và quyên cüa giãng viên 

a) Giãng viên thrc hin nhim vi Va quyn theo quy di,nh tai  the Diu 55, Diu 58 

Lu.t giáo dc dai  h9c và các quy djnh lien quan; 

b) Thumg xuyên cp nht kin thuc rnó'i, cãi tiên phuang pháp giàng day, nâng cao 

chit lucxng dào tao,  thc hin tu van giup d nguai hgc trong hQc tap,  nghiên cüu; 

c) Gixong mu thirc hin nghia vi cong dan, các quy dnh cua pháp lut và nOi  quy cüa 

co s dào tao.  Trung thrc, khách quan, cOng bang trong giãng day,  nghiên cüu khoa bce. 

trong di xr vài nguài hoc; 

d) Co trãch nhim ph6 biên cho nguai hçc dê cuang chi tit, ljch trinh giàng day  vào 

gia len 1p  dau tiên cüa mon hoc; 
5 

V 



d) Du,çc hç'p dng thinh giàng va nghien ci'ru khoa h9c vài diêu kin bào darn thrc 

hiën dAy dü nhiêm vi no'i rninh cOng tãc; 

e) Ducc huOng các chInh sách di vâi giãng viên trong dào to trInh d tin si theo 
quy djnh cfia nhà trung. 

Diêu 10. Ngu'O'i hu'ing dn NCS 

1. lieu chun ngui huOg dn dc lap: 

a) Là cong dan Vit Narn hoac cong dan nuoc ngoài dáp ing yeu câu tai  diem a, khoàn 
1 Diêu 9 cüa Quy dinh nay; 

b) Co chirc danh giáo su, phó giáo su hoac có bang tin si khoa hçc, tin si có chuyên 
mon phñ hcp vó'i d tài lun an hoc linh virc nghiên c'u cüa NCS; di vói nguôi chi.ra CO 

chirc danh giáo su', phó giáo six thj phài CO ti thiu 03 nàrn (36 thang) lam cOng tãc nghiên 
ciru khoa hçc hoc giàng dy k tr khi có quyt djnh cp bang tin Si; 

c) Dä hoc dang chñ trI các nhirn v11 khoa hQc và cOng ngh cap ca s tr len; 

d) Là the giã chInh thi thiu 01 bài báo ho.c cOng trinh khoa h9c dãng trên tap chI 
thuOc danh muc các tap chI cña ca s d lieu 1ST Thomson Reuters hoãc cüa ca s dtr lieu 
Scopus — Elsevier di vó'i linh vrc khoa h9c xã hi và nhân van (sau day gi chung là danh 

rnic các tp chI 1ST - Scopus) hoc It nht rnt chuang sách tham khào có ma s chu,n quc 
tê ISBN do các nhà xuât bàn nuO'c ngoài phat hành; hoc là tác giâ chInh cüa ti thiu 02 baa 
cáo dãng trên k' yu hi thão quc t cO phân bin, hoac 02 bài báo hoac cOng trinh khoa hçc 
dang trên tap  chI khoa hpc nu'O'c ngoài cO phàn bin thuc linh virc khoa hçc lien quan dn d 
tài luân an cüa NCS; 

d) Tru'ng hcip chua CO chü'c danh gião six hoc phó giáo six, ngoài vic phài dáp rng 
quy djnh tai  dirn d khoàn nay phài là tác già chInh cüa them 01 bài báo hoac cOng trinh khoa 
hpc däng tren tap  chI khoa hçc thuc danh miic các tap  chI 1ST - Scopus; 

e) Co näng 1irc ngoai ngü' phic v1i nghien ciru và trao d& khoa h9c quôc té; 

g) Ngu'i huO'ng dn dc 1p  phái là giàng viên, nghien cü'u viên co' hUu cña Ca s& dào 
tao hoäc là nhà khoa hçc ngu'O'i nthc ngoài, nhà khoa hQc Vit Nam dang lam vic i nuóc 
ngoài Co h'p dng giàng day, nghien cru khoa h9c vâi Ca sâ dào tao. 

2. Mi NCS CO thj da 02 ngu'i hixàng dan, trong do: 

a) Ngu'O'i hirrng dn chInh phãi có dAy dñ các tiêu chun quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay; 

b) NguO'i hu'àng dAn phi7i phãi cO các tiêu chun tôi thiu quy djnh tai  các diem a, b, c 
khoàn 1 Diêu nay; 

c) ft nht phài cO rnt ngui là giâng viên, nghien ciu viên co' hü'u cña co' s& dào tao 
tai thai dirn giao quyt djnh thirc hin 1un an. 

3. Nhirn vi1 và quyn cña ngiRri huâng dAn: 

a) Thirc hin nhim vi1 va quyn theo quy dnh tai  các Diu 55, Diu 58 Lust giáo diic 
dai hoc; 

b) Tai  cling mt thai dim, nguO'i CO chlic danh giáo six duçc huOng dAn dc lap, dông 
huOng dAn tôi da 05 NCS; nguäi CO chlic danh phO giáo six hoac cO bang tin si khoa h9c 
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dircic hixo'ng dn dc lap, dng huó'ng dn ti da 04 NCS; ngui có bang tiên si duc huó'ng 

dn dc lap, dng hrng dn ti da 03 NCS. Di vOi ngLrO'i huO'ng dn là tác già chInh có tr 

03 cong trinh khoa hçc dang trên tp chi thuc danh mic các tap  chi 1ST — Scopus/närn trO 

len, lien tuc trong 03 närn gn nht, có cãc dê tài h trç' kinh phi cho NCS, Hiêu tru011g báo 
cào DHQG-HCM xem xét vic tang s luçing NCS duçc hi.râng dan; 

c) Không di.rçc huóng dn hoc dng hixOng dn NCS rnài nu trong vOng 06 nãrn (72 

tháng) tinh dn thO'i dim duçic giao nhirn v1.i CO 02 NCS cO lu.n an không du'çc Hi dông 

dánh giá lun an cp ca sâ dào tao  thông qua, bao grn Ca vic dánh giá 'a  lun an quy djnli 

tai Diu 21 c1ia Quy ch nay (nu co); 

d) Huong dn NCS chun bj d cuang trong qua trInh dãng kI dir tuyn vào chuo'ng 

trInh, duyt k hoach hçc tp và nghiên ciru cUa NCS; 

d) Xác djnh các hc phn cn thMt trong chuang trmnh dào tao  trmnh d tin si cho NCS; 

d xut vâi don vj chuyên mOn (b mOn hoc khoa, phOng chuyên mOn trrc tiêp dào tao  NCS. 

sau day gi chung là dan v chuyên mOn) d trInh Hiu truO'ng quyêt djnh; 

e) Len k hoach tháng, qu, näm lam viêc vó'i NCS. T chirc, huàng dn, theo dOi. 

kim tra và don d6c NCS h9c tp và thirc hin d tài lun an, tharn gia hôi nghj khoa hoc, 

duyt và giip NCS cOng b các kt qua nghiên cthi; 

f) Hung dn NCS chun bj tiu 1un thng quan, báo cáo chuyên d theo ljch trInh cilia 

dan vj chuyên mOn; 

g) CO nhn xét v tmnh hinh h9c tip,  nghien cilru, tin d dat  duc cüa NCS trong các 

báo cáo dnh kS'  cña NCS giri dan vj chuyên mOn; 

h) Duyt 1un an cüa NCS, xác nhn các kt qua a dt du'cc và d ngh cho NCS bào 

ye, nu luân an däl dáp rng các yêu câu quy djnh; 

k) Thirc hiên các nhim v1i và quyn khác theo quy djnh cña nhà tru'ng. 
lB 

Diu 11. Nhim viii và quyn cüa NCS 

1. Thirc hin quy dnh tai  các Diu 60, 61 Lut giáo dic dai  hQc; ui 

2. Trong qua trInh dào tao,  NCS là thành vien cüa dan vj chuyen mOn, CO trách nhirn fr 

báo cáo kê hoach d thirc hin chuang trinh h9c tap,  nghiên ciiru và d cuang nghiên cilru vO'i 

dan vj chuyên mOn; 

3. Trong qua trInh hçc tp Va thirc hin dê tài lun an, NCS phái thu6'ng xuyen lam 
vic chuyên mon vâi nguO'i huáng dn theo kê hoach da djnh; tharn gia dy dü và CO báo cáo 

chuyên d tai  các bu6i sinh hoat khoa h9c cilia dan vj chuyên mOn; viêt báo cáo khoa h9c; 

tham gia các hoat dng khoa hçc theo quy djnh cUa nhà truO'ng; djnh k' báo cáo kt qua hpc 

tip, nghiên cilru cilia rninh vri nguèi huâng dan và trInh bay báo cáo theo ljch do dan vi chuyën 

mon quy djnh, it nht hai thn rnt nãrn (tInh cà các ln báo cáo chuyên d tin si); 

4. Trong qua trInh thirc hin dê tài lun an, NCS phài cO It nhât hai bài báo khoa hpc 

(NCS là tác già chjnh, bài báo khoa hçc phãi CO ten truOng Dai  hgc Quôc tê - DI-IQG TP.HCM 

là dan vj chili quán cüa h9c viên), da cOng b hoac duc nhn däng v k& qua thirc hin d 

tài lun an tren các tap chI khoa hpc thuc danh rniic quy dnh tai  dim b, khoàn 1 Diu 15 
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cüa Quy djnh nay; các bài báo khoa hçc nay phâi ducic thông qua và duçc tp th can b 

hu'O'ng dn chap thun truc khi tin hành thu tic dang bài. Bài báo khoa hQc, két qua nghiên 
ciiru lien quan dn dé tài 1un an trong thô'i gian h9c dir bi tin sT du'c sfr diing trong qua trInh 
lam NCS chInh thirc; 

5. Trong qua trInh hpc tap, NCS phâi dành thO'i gian tham gia các hoat dng chuyên 
rnôn, trG giãng, nghiên ciru, huàng dn sinh viên thrc tp hoc nghiên cCru khoa h9c ti GO' SO 
dào to theo sr phân cong cüa dan vj chuyên mOn; 

6. Vào du rni nãm hpc, NCS phâi np d cuang hçc tp nãm hçc inâIcho don vj 

chuyên rnôn, bao grn: báo cáo k& qua hQc tap và tin d nghiên cüu (nhfrng h9c phân, so tin 

chi dã hoàn thành; kt qua nghiên ciru; tmnh hinh cOng b kt qua nghiên cru); k hoch hçc 
tap, nghiên ciiru trong narn hçc 1m5'i d don vj chuyên mon xem xét dánh giá; 

7. NCS không du'gc tim hiu hoc tip xüc vâi phán bin dc 1p, khOng du9'c lien h 

hoac gp g vó'i các thành viên Hi dông cp co s dào to truc khi bâo v luan an; không 

duoc tham gia vao qua trinh chun bj t chirc bão v luan an nhu' dua h so luan an den các 
thành viên Hi dng; khOng du'çic tip xüc d ly các ban nhn xét luan an cüa các thành viên 
Hi dông, các nhà khoa hQc, các t chuc khoa hçc; 

8. NCS du'gc tip can  các ngun tài lieu, sir ding thu vin, các trang thit bj thI nghirn 
phiic v cho h9c tap, nghiên ciru khoa hçc và thirc hin luan an; 

9. NCS du'çic d nghj dan v chuyên môn, co s dào tao  xern xét diu chinh ten d tài 
luan an, bô sung hoc thay di nguài hiràng dn, rut ngn hoac  kéo dài thO'i gian dào tao, 
chuyn co sO' dào tao; 

10. Thirc hin các nhirn vi và quyn khác theo quy dinh. 

Diêu 12. Nhim vi và quyên cüa dan vi chuyên mon (Khoa/B môn) 

1. T chrc d Tiu ban chuyên mOn xét tuyn NCS, dánh giá h SO' dãng k d tuyên 
và näng lijc, tu chit cña nguO'i dr tuyn. Lp biên ban dánh giá, xêp loai kêt qua xét tuyên 
NCS trInh Hiu truO'ng quyt djith tuyn chçn; 

2. Xern xét và thông qua Hi dng Khoa hçc và Dào tao  cp dan vj chuyên mOn hoc 
cp tu'o'ng du'ang tru'âc Rhi trInh Hiu truO'ng quyt dnh các hçc phn can thit trong chuong 
trinh dào tao  trinh d tin si bao grn: các hpc phn & trInh d dai  hQc, thac 51 Va tiên Si; cac 
chuyên d tin Si; k hoach dào tao  di vói trng NCS; giám sat và kim tra vic thirc hin 
chuang trInh va k hoach dào tao  cüa NCS; 

3. T chñ'c các bui sinh hoat chuyên mOn djnh k' cho giang vien và NCS, d NCS 
báo cao chuyên d và kt qua nghiên cru; phân cOng NCS tham gia giáng day, tham gia huó'ng 
dn sinh vien nghien thu khoa h9c, dua sinh viên di thirc hành, thrc tap; 

4. Quy dnh ljch báo cáo djnh kS'  It nht hai ln mt narn d NCS báo cáo kt qua hQc 
tp Va nghien cuu; trao di vO'i tp th can b huO'ng dn d nm tInh hInh hçc tap,  tin d 
nghiên ciru, kt qua dào tao  và d nghi, Hiu truO'ng quy&t dnh vic tip tiic hçc tp và nghien 
thu di vó'i tIrng NCS; 

5. D nghj hiu truO'ng quyt dinh viêc diu chinh d tâi luân an, b sung hoc thay 
di ngu'O'i hu'àng dn, rut ngn hoc kéo dài thO'i gian dào t?o,  chuyn co sO' dào tao  cüa NCS; 
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6. Co các bin pháp quán 1 và thirc hin quân 1 chat ch NCS trong sut qua trinh 
hpc tap, nghiên ciiru. Dnh kS'  sáu tháng mt lan báo cáo PhOng dào tao  Sau  Dai  hpc (DTSDH), 
Ban Giárn hiu v tlnh hInh hçc tap,  nghiên ci1ru cUa NCS; dng thñ gñi báo cáo nay cho thu 
tnróng dan vj cong tác cüa NCS; 

7. T chirc dãnh giá 1un an cüa NCS a cp dan vj chuyên rnôn, xern xét thông qua 
hoãc hon lai vic d nghj cho NCS bão v 1un an cp ca s& dào tao; 

8. Thirc hin các nhirn vii và quyn khác theo quy dinh. 

Diêu 13. Nhim vii và quyên cüa phông Dào to Sau Dai  h9c 

1. Xây dirng và trInh Hiu trithng ban hành quy dnh chi tiêt v t chirc và quán 1 dào tao, 
quân 1 NCS, v 1un an, báo v 1un an, cp bng TS và các hoat dng lien quan den qua trInh dào 
tao trInh d TS trên ca s& Quy ch dào tao  Tin sT (Quy ch 166) do DHQG-HCM ban hành. 

2. Trong cOng tác tuyn sinh, PhOng DTSDH giup Hiu tru'ang: 

a)Xây dung k hoach, chi tiêu tuyn sinh hang närn cüa Tnrang theo tmg nganh dào 
tao và báo cáo DHQG-HCM; 

b) Trên ca sa chi tiêu d xác djnh, t chirc tuyn sinh hang närn tuân thu các quy dlnh 
cüa Qui ch dào tao  Tiên si. 

3. Trong cOng tác t chc và quán l dào tao,  Phông DTSDH cO nhiêrn vu: 

a) Kt hQp vO'i Khoa và các B mon xây dirng k hoach giâng day  di vOi các chuyên 
ngành duQ'c phép dào tao; 

b) TrInh Hiu tru&ng phê duyt danh sách can b huóng dn kern theo danh rnic các 
d tài nghiên ciru, huang hay lInh vlrc nghiên ciru. COng b danh sách và danh mic trên trang 
web cüa PhOng DTSDH; 

c) Trinh Hiu trithng ra quyt djnh cOng nhn NCS, dê tài nghiên ciiru, can b huóng 
dn vã thai gian dào tao  cüa NCS; 

d) T chirc dào tao  theo chuang trinh dào tao  dã &rc duyt, t chic cho NCS báo v lun 
an cap tnrà'ng; 

d) Trinh Hiu truóng ra quyt dnh x1r I' nhtng thay di trong qua trInh dào tao  NCS nhu 
thay di d tài, can b huo'ng dn, thai gian dào tao,  hinh thuc dào tao  hay chuyn ca so' dào tao 
cho NCS; 

e) Trinh Hiu truO'ng ra quyt dnh cAp bang TS; 

g) Quãn l trang thông tin din tr (trang web DTSDH), cong khai và cp nht các 

thông tin: 

- Torn tat lun an (bng tiêng Vit và tiêng Anh) ngay tr khi chun bi, bào v; 

- Danh sách NCS hang näm, danh sách NCS d duc cp bang TS; 

- Các d tài nghiên ciru do NCS dang thrc hin. 

4. Thirc hin day dü ch d báo cáo và lu'u trt? bao gôrn: 

a) Sau k' tuyn sinh, báo cáo DHQG-HCM ye tinh hinh và kt qua tuyn sinh, các 

quyt dtnh  cong nhn NCS trüng tuyn; 
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b) Dâu tháng 12 hang närn, báo cáo DHQG-HCM V Cong tác dào tao  IS cüa CO.  sO', 

nhng thay di v NCS trong nãrn, xác dnh chi tiêu và k hoch tuyn NCS närn sau; 

c) Vào ngày cuéi cmg cüa các tháng chn, báo CáO DHQG-HCM danh sách trICh ngang 

NCS bào v trong hai tháng vra qua; 

d) Các báo cáo khác theo quy djnh Cua DHQG-HCM và B Giáo d1C và Dao tao; 

d) Các tài lieu, ho so'cüa rn6i NCS, cUa Tri±ng lien quan den tuyên sinh, dào tao,  xét 

tOt nghip và cap bng tiên si dUQ'C bào quãn và lu'u trtr tai  PhOng DTSDH theo quy djnh hin 

hành ye cong tác lu'u trU. 

CHUNGV 

LUN AN, DANH GIA VA BAO V LU4N AN 

Diu 14. Yêu cAu di vó'i Iun an tin si 

1. Lun an tin sT phài do NCS thirc hin và phái là rnt cong trjnh NCKH dc dáo, 

sang tao,  có dóng gOp rnO'i ye mat 1 luan hoaC giãi pháp cong ngh, Chñ'a drng nhUng tn thjrc 

mO'i cO giá tr trong vic phát trin, gia tang tn th'C khoa h9C Cüa ngành/Chuyên ngành hoac 

giài quyt sang tao  các vn d dang dat  ra v&i mt ngành khoa hpc hoaC thirc tin xã hi. 

2. Luan an phài dU'çYC trinh bay ding theo djnh dng, Câu trüC và nguyen tc trIch dn 

du'Gc Khoa/B mon quy djnh nhãrn darn bào s1r trinh bay khoa hQC, rO rang và thng nhât. 

3. Yêu câu ye kêt qua: 

a) Van  diing 1 1un khoa h9c co' bàn d phân tich các quandim và kt qua dã dat 

duct trong cáC cOng trInh nghiên C'u tmc day lien quan dn d tài luan  an; 

b) Chi ra duc nhng dóng gop mâi v mat  hc  thuat, xay dixng giá thuyt mOi hoac 

dê xut các giái pháp rnó'i CO nghia khoa hc dê giãi quyêt các miic tiêu ma luan an dat  ra 

và chü'ng rninh chñng b.ng l lun khoa hc kt hcp vó'i thirc nghirn; 

c) Co cong ho khoa hçc theo yêu câu cüa tt'rng chuyên ngành; 

4. Tuân thU pháp luat  ye báo v quyên sO' hli'u trI tue,  cu th: 

a) Inch dn dy dU và chi rO nguôn tham khâo các kt qua nghiên cUu ci:ia các tác giá 

khác (nk có); 

b) Trong truO'ng hcp  luan an sU diing ni dung cOng trinh khoa hc cUa tp th ma 

NCS là dông tác giã thI phãi có van bàn dng cUa các dng tác già khác cho phép NCS du'p'c 

sO' ding kt qua cOa nhórn nghiên cUu; 

c) Iuân thU các quy dnh khác cUa pháp luat sO' hau trI tue. 

5. Ngôn ngü' d vit và trinh bay luan an là ting Anh, Co báo cáo tOrn t.t bang tiêng Vit. 

6. Danh rnic cong trinh dã cong b cUa tác già cO lien quan dn d tài luan an và danh 

mic tài liau tharn khào duçc trinh bay theo thông 1 quc t. Tài lieu  tharn khào bao gôrn các 
tài 1iu du'c trIch dan, sU ding và d cp trong luan  an. 

Diêu 15. Dánh giã luan  an cp don vj chuyên mon 

1. Dieu kin d NCS dtxcc dang k dánh giá luan an O' dun vj chuyên mOn: 
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a) Dà hoàn thành các hçc phân bô sung, các h9c phân & trinh d tiên sT quy dnh tai 
các khoãn 3, 4 Diêu 6 cüa Quy dinh nay; 

b) Dã cong b ti thiu 02 bài báo v kt qua nghiên ciru cüa 1u.n an trong do CO it 
nht 01 bài dãng trên tap chI khoa hQc quôc tê thuc danh rnc các tap  chI ISI-Scopus hoac 
theo yêu câu riêng quy djnh tai  h so' m nganh cUa tirng ngành dão tao; 

c) Tp th hoc nguo'i hi.rrng dn NCS cO van bàn kh&ng djnh chat lixç'ng lun an; nhn 
xét ye tinE than, thai d, kêt qua h9c tap, nghiên ciru cUa NCS và dê nghj cho NCS duçic bâo 
v lun an. 

2. Vic dánh giá lun an a dan v chuyên mon là hinh thirc sinh hoat khoa hpc duqc t 

chirc 01 ln hoc nhiu lan nhung không qua 3 ln, cho dn khi lun an thr9c dê ngh du'a ra 
dánh giá Hi dong dánh giá lun an cp Ca s& dào tao;  các thành viên cña dan vj chuyên rnôn, 
NCS, h9c viên, sinh viên và nhu'ng nguô'i quan tam cO quyn tham gia (tnt tnrmg hQp lun an bão 
ye theo ch do mit). 

3. Quy djnh chi tit ye Hi dng dánh giã lun an a dan vj chuyên mOn: 

a) Hi dng dánh giá lun an cp dan vj chuyên mon có ti thiu 5 thành viên CO chirc 
danh giáo six hoc phO giáo six hoc cO hQc vi TSKH hoac TS, am hiu linh vixc dê tài nghiên 
cüu cüa NCS; có thi thiu 2 thành viên là can b khoa hçc ngoài truang; sO 1ung nba khoa 
hçc tharn gia dánh giá ln sau (nu cO) phãi darn bâo trüng thi thiu hai phn ba (2/3) vO'i tang 
s nhà khoa hQc dLrçc rnñ & lan dánh giá truO'c; 

b) Hi dng gm Chü tjch, Thu k, hai can b phãn bin và các Uy viên hi dông. 
NhUng nguOi than (cha, rn, vçi, chng, con, anh chj em rut), cp duai trirc tip hoac dng 
tác giã (trlr can b huâng din) cüa NCS không duç'c tharn gia hi dng. Mi thành vien hi 
dcng chi darn nhim mt trách nhirn trong hi dng, dai  din tp th can b hu'ong dn cña 
NCS cO th tharn gia Hi dng vâi tu' cách üy viên; 

c) Khong t chi'rc h9p Hi dng danE giá 1un an trong tnthng hç)'p chili tjch hoac thu 
k hoc có tilt 02 thành viên Hi dng trâ len vng rnt. 

d) Khuyn khIch mOi các rthà khoa hQc giOi là ngu'O'i nuàc ngoài hoac ngu'O'i Vit Nam 
a nuO'c ngoài lam can b phân bin trong hi dng. 

4. Quy trinh t chi'rc dánh giá lun an a dan vj chuyên môn: 

a) NCS np cho Khoa/B mOn quãn l chuyen nganh h sa d ngh báo v lun an. 

b) Can cir theo h so' dê nghj cilia NCS, Khoa!B mOn d xut bang van bàn cho PhOng 

DTSDH danh sàch thành 1p Hi dng châm lun an cp dan vj chuyên mOn quy djnh. Ho so' 

CO dInh kern ininh chirng v bài báo khoa hyc và xác nhn cüa tp th huO'ng din. 

c) Can cir theo d nghj cilia PhOng DTSDH, Hiu truang ra quyt dnh thành Ip Hi 

ding chm 1un an cp dan vj chuyên mOn cho NCS. 

d) KhoafB mOn lien he yai Chü tjch Hi dông d thing nht ngày hyp Hi dng yà 

gilri van bàn dê nghj ngày hyp Hi dông cho PhOng DTSDH. Khoa/B mOn gui giy m6 hop 

Hi dng cho các Uy viên Hi dông, tp the huàng dn à khach tham dr. 

d) Lu.n an dugc Khoa/B mon gi1i dn các thành viên cua hi dng truâc thai gian t 

chilic hyp hi dông danh già It nht là 15 ngày lam vic. 
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e) Luân an chi thro'c Hôi dng dánh giá 1u.n an cp dan vj chuyên mon thông qua dê 
dna ra bào v cap Tnräng khi: 

- Dä du'çc hoàn chinh trên co s các kin dóng gop trong các phiên hçp cüa Hi dông; 

- DuGc ti thiu 3/4 s thành viên hi dng danE giá lun an cap dan vj chuyên mOn 
có mat  ti phiên hQp cui cüng bó phiu tan thành d 1u.n an du'c bão v Hi dông chrn 
luan an cp Trung (phiu trâng duçc xern là phiu khOng tan thành). 

5. Roan thin ht so. sau khi dánh gin dan vj chuyên môn: Hi ding phãi Co biên ban 
chi tiêt, trong do nêu rO: 

- Ten d tài có phü hcip vó'i ni dung và ma s ngànhlchuyên ngành, có trUng lap vO'i. 
cãc ten d tài da bào v hay không? 

- Nhng kêt luan  khoa h9c ca bàn, nhung dim mO'i, dong gop mi cüa luan  an. 

- Ca s khoa h9c, d tin cy cüa nhüng 1un dim và nhUng kt lun nêu trong 1un an. 

- ' nghTa ye 1 1un, thirc tin và các d xut sü' diing kt qua nghiên ciru cfia Juan an. 

- NEOng dim cn b sung, sfra ch1ta (nu cO) trilâc khi báo v luan an cap Tru'mg. 

- Miirc d dáp 1.1mg các yêu câu cüa luan an. 

- Kt qua bO phiu dánh giá luan an cüa Hi dng. 

- Kêt luan:  D nghj cho phép NCS bào v cp TruOng / Dê nghj NCS bào v 1aj  cap 
dan vi chuyên mOn. 

Diu 16. Phãn bin dôc 1p luân an 

1. Lun an cüa NCS ducic gri ly kin cüa 02 phàn bin dc 1p (PBDL) truàc khi 
duçic dánh giá Hi dng dánh giá lun an cp truông: 

2. PBDL là nhing nhà khoa hQc, chuyên gia Vit Nam hoac & nuàc ngoài; cO kinh 
nghim nghiên ci.iru khoa hçc và chuyên mon phü hap vi d tài nghien cilmu cilia Juan  an; cO 
chilrc danh giáo su, phO giáo six hoac CO bang tin si khoa h9c, tiên sT; dông th?i dáp ilmng các 
yêu câu sau: 

a) Hai phãn bin dc 1p thuc 2 ca quan khác nhau ngoài ca s& dào tao.  Vài nguOi dà 
nghi hixu, ca quan cOng tác duçic tInE là dan vj ban hành quyêt djnh cho nghi hixu; 

b) KhOng cO quan h cha, m, vçi hoac chng, con, anh chj em rut vO'i NCS; 

c) KhOng cO lien h hap tác, h trçi NCS và ngi.thi huâng dn trong qua trInh hoàn 
thin Juan  an; khOng là dOng tác gin vai NCS trong các cOng trInh cong bô eO lien quan den 
dê tài Juan an; 

d) KhOng cüng ca quan cong tác vâi NCS và can b huàng dan. 

3. kin cilia PBDL có vai trO tii vn cho Hiu truàng trong vic xem xét danh gia 
chat lucng cña Juan  an và quyt djnh cho NCS bâo v luan  an cp ca s& dào tao;  khuyn khIch 
My ' kin cüa PBDL nuâc ngoài. 

4. Lun an, bàn tom tat Juan áii, bàn sao các cong b6 và the giây t lien quan khac gñi 
PBDL phâi duçc xóa thông tin ye NCS và ngithi huOng dn NCS. 
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5. Danh sãch PBDL là tài 1iu mt cUa TruO'ng cho dn khi có quyt djnh thành 1p 
Hi dông dánh giá 1un an cp tnrmg. NCS và can b huâng dn không duçc tim hiu v 
PBEL; các PBDL không tiêp xc vi NCS hay can b hiing dn. Ngay sau khi CO quyt dnh 
thành 1p Hi dng dánh giá 1un an cp tru?rng, danh sách PBDL phài du'çc in trên trang bIa 
phii cña quyn 1un an và ban tOrn tht lun an. 

6. Vic xfr l sau khi CO kin cüa hai PBDL diiac thuc hiên nhis sau: 

a) Ca hai PBDL tan thành lun an, PhOng DTSDH trInh Hiu trung ra quyt dinh 
thành 1p Hi dng dánh giá lun an cp Ca sO' dào tao  cho NCS. 

b) Co mt PBDL không tan thành lun an, PhOng DTSDH trInh FIiu truO'ng quyêt 
djnh chçn và g1ri lun áñ xin kin cüa PBDL thuir ba. Nu PBDL thuir ba tan thành lun an thi 
Hiu truO'ng ra quyt dnh thànlu 1p  Hi dng dánh giá lun an cp Ca sO' dào tao  cho NCS. 

c) Nu Ca hai PBDL d.0 tiên hoc phãn bin thur ba không tan thành 1un an, Iun an bi 
trã ye dan vj chuyên mon d NCS chinh suira và t chuirc bão v 'ai a cp dan vj chuyên mon. 

7. Quy trInh phân bin dc lap: 

a) Trên Ca sO' danh sách các nhà khoa h9c dü diu kin lam PBE)L thuc ma s chuyên 
ngành cüa lun an, lành dao  Phông DTSDH dê xut Hiu trumg ch9n 2 ngurO'i lam PBDL. 

b) D dam bào yêu cu bão rn.t, lãnh dao  PhOng DTSDH trirc tiêp: 

- Guiri giy rnO'i doe và nhn xét lun an, kern theo rriu bàn nhn xét theo rnu quy dnh 
tO'iPBDL; 

- Yêu cu PBDL guiri bàn nhn xét (cO k ten và xác nhn chü k cia co quaii fbi 

PBDL cong tác) tO'i dIch danh lành dao  PhOng DTSDH. 

c) ThO'i gian phân bin ghi trong thu rni gi'ri dn PBDL là thi da 02 tháng hoac theo 
quy dinh riêng cña nganh dào tao.  Nu sau 30 ngày lam vic k tr ngày hêt han,  nêu khOng 
nhân diiac bàn nh.n xét lun an, PhOng DTSDH tin hành rnO'i PBDL khác thay th. 

8. Phàng DTSDH sao và chuyn van bàn nhan xét cüa PBDL cho NCS sau khi cO kêt qua 
cui cüng cuija qua trinh PBDL (tan thành hoc không tan thành) theo quy dnh tai  Khoân 6 cüa 
Di&u nay. Nu kt qua là dat,  Phàng DTSDH sê tiên hànli càc thuiu tic dánh giá lu.n an cap truO'ng. 

9. Thii gian thrc hin PBDL không kéo dài qua 6 tháng tInh tr ngày NCS np dy dü 

càc ho so' PBDL theo quy djnh. 

10. Các NCS là tàc già chlnh cfia t6i thiu 3 bài bao trên càc tp chI ISI vO'i tng clii s IF 

tr 3.0 trO' len và kt qua cong b phuii hçp vó'i dê tài nghiên cuiru cüa 1un an, du'çc dc cách bO qua 

quy trInh phân bin dc 1p quy djnh tai  Diu nay. Hi dông dánh giá 1un an cp dan vj chuyCn 

mon phãi cho kin v sir phiu h9'p ni dung cac bài bao vO'i d tài nghiên cü'u cuia lun an. 

Biu 17. Diêu kin và hti s d nghj dánh giá 1un an ö' Hi dng dánh giá lun an 

câpco'sO'dàoto 

1. Diu kin d NCS duc bão v lun an O' Hi dông dánh gia luan  an cap ca sO' dào tao: 

a) Luan  an cüa NCS duc don vj chuyên mon dê nghj dugc dánh gia a Hi ding danh 

gia luan an cp ca sO' dào tao; 



b) Lun an ci'ia NCS ducic cac phàn bin dc 1p quy dnh t?i  Diêu 16 cüa Quy dnh 
nay tan thành; 

c) NCS không trong thai gian thi hành an hInh sir, ki 1ut tr rnrc cành cáo trô len. 

2. Ho so d nghi,  dánh giá 1un an ô Hi dng dánh giá 1u.n an cap co s& dào tao  gôrn: 

a) bàn van luân an; 

b)Tórnthtluânán; 

c) Trang thông tin v nhang dirn mO'i cüa lun an bang tiêng Vit và tiêng Anh theo 

quy di,nh  cüa nhà tri.thng; 

d) Bàn kê khai danh rnic và sao chip các bài báo dã cong b hoac nhn dãng lien quan 
dn dê tài luân an cüa NCS; 

d) Van bàn dông cüa các dông tác giã quy di,nh tai khoãn 4 Diêu 14 Quy djnh nay 
(nu cO); 

e) Van bàn cia dan vi, chuyên mOn d nghi. cho phép NCS thrgc bào v lun an 0 Hi 
dtng dánh giá Iun an cap truOng; 

g) Biên bàn n5i  dung các bui dánh giá 1un an cp don vi, chuyên mon có chü' k cüa 
chü ti,ch và thu k)' Hi dng; các ni dung giài trinh các dim da b sung và 51ra cha ci:ia NCS; 

h) Bang dirn các hçc phân b sung (nu co), các h9c phn cüa chuong trInh dào tao 
trInh d tiên sT, các chuyên dé tin si và tiu 1un tng quan; 

i) Quyt djnh cong nhn NCS và rninh chirng nhung thay di trong qua trInh dào tao 
(nêu co); 

k) Bàn nhn xét cña các phãn bin dc 1p và ni dung phân hôi, thuyet rninh, sira chüa 
cüa NCS; 

3. NCS cO trách nhirn chun bj các tài lieu theo quy djnh tai  di&n a, b, c, d, d khoàn 
2 Diéu nay; các tài 1iu cOn li do PhOng DTSDH tp hcip. 

Diu 18. IIi dông dãnh giá Iun an cp co s& dào to 

1. Hiu tru&ng ra quyêt djnh thành 1p Hi dông dánh giá lun an cp co s dào tao,  quy 
djnh chi tit ye tiêu chu.n và nhim vi,i di vài tmg thành viên trong Hi dng theo quy djnh tai 
các khoàn 2, 3, 4, 5 Diêu nay. 

2. sé luvng thành viên Hi dng: Hi dng grn 07 thành viên; trong dO: so thành viên 
có chirc danh giáo su', phó giáo su, tiii si khoa hQc t& thiu là 05 nguOi; sé thành viên dã tham 
gia dánh gia lun an & don v chuyên mon thi dakhong qua 03 ngithi; s6 thành viên là can b 
giàng viên cña truO'ng tôi da không qua 03 ngu?ñ; 

3. Hi dOng gôrn chñ tjch, thu ks', 03 phàn bin và các u' viên; dai  din tp th huO'ng 
dn có th du'ç'c mOi tharn gia Hi dng vó'i ti,x cách là üy viên. 

2. lieu chun thành vién Hi dông: 

a) CO chirc daith giáo su, phó giáo su hoac cO bng tin si khoa hçc, tin si, cO chuyên 
mOn ph hcrp vó'i dé tài nghien c1ru hoc linh virc nghien ci'ru cüa NCS; 
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b) Co Cong trinh nghiên cüu, cO uy tin và kinh nghirn hot dng ngh nghip lien quan 
dn linh virc nghien ci'ru cüa NCS, trong do ngiRi phãn bin phãi cO thi thiu 01 bài báo hoc 

báo cáo khoa h9c dãng trên ttp chI khoa h9c nuóc ngoài cO phân bin hoc trong k yêu hi tho 
quc tê cO phãn bin. 

c) Chü tch hi c1ng phâi là giáo su hoac phó giáo su ngành dñng hoc ngàrth phü hp'p 

vó'i d tài nghiên ciru cña NCS. 

d) Các phán bin là nguii am hiu sâu sc lun an, có uy tIn chuyên mon cao trong lTnh 
vrc khoa hcc lien quan, Cong tác & the ca quan, dan vj khác nhau, trong dO tôi thiêu cO 2 phán 

bin thuc các Ca quan ngoài ca s dào tao; 

5. Nhung ngithi không duçc tham gia Hi dng dánh giá 1un an cp cci s dào tao: nguà'i 

than (cha, m, vçl, chng, con, anh ch em rut) ci'ia NCS, cap duâi trirc tip ci.Xa NCS, dông the 
giã vó'i NCS trong các cong trinh cong b cO lien quan dn d tài 1un an (ngoi tri1 tp th can 

b hu'àng dn). 

Biu 19. Dánh giá 1un an ô clip ca s0 dào to (clip tru'ông) 

1. Vic t chi1rc bào v lun an phâi darn báo các nguyen tc sau: 

a) Vic t chirc bão ye luân an: 

- Lun an phãi duçc t chrc bão v cong khai. Nhttng d tài lien quan tài bI rnt quc 
gia du'çc t chirc bâo v theo quy djnh ti Diu 20 cña Quy djnh nay. Thñ gian, da dim t 
chirc dánh giá lun an duçc cong b chm nhlit 10 ngày tri.râc ngày bâo v, tOrn tt va toàn 
van lun an, trang thông tin ye nhung dirn mri cüa lun an bang Vit và ting Anh hoc ting 

nuàc ngoài khác dugc cong b cong khai trên trang thông tin din t1r cña trung chm nht 
20 ngày trurc ngày bão v trir nhung 1un an duçc phép dánh giá theo ch d rnt quy dnh 

ti Diêu 20 cña Quy djnh nay; 

- KhOng t chiirc h9p Hi dng dánh giá lun an clip co s dào to trong tru?rng hcp chili 

tch hoac thu k hoac cO tr 02 thành viên H5i  dng trO' len vng rnt; 

- Trong tnrYng hçrp cn thit (vi 1 do khách quan hoac do cO thành viên d nghi, không 

tharn gia Hi ding), Hiu trung quyêt djnh ye vic thay di, b sung thành viên Hi dông dánh 

giá lun an clip Ca sO' dào to và thO'i hmn lien quan dn hoat dng cüa Hi dng duçic tInh tir ngày 

quyt dnh cuôi c1ng v vic thay di, b sung thành viên cO hiu 1iic. 

b) Viêc báo ye luân an: 
- Phài mang tInh chat trao dôi hQc thut, qua do tác già lun an th hin trInh do và su 

hiu biêt v linh virc chuyên mon cüa rninh truàc nhtrng thành viên trong Hi dèrng và nhUng 

nguà'i quan tarn; 

- Mci thành viên Hi dông phãi cO trách nhirn tim hiu day dii v bàn lun an va phái cO 

ban nhn xét 1un an truàc khi Hi dông hcp; 

- Toàn b din bin cüa phiên hp dánh giá 1un an phãi duç'c ghi thành bien bàn chi tit, 

dc bit phn hOi và trà 16'i cüa NCS cho trng câu hOi. Biên bàn phâi ducc toàn th Hi dng 

thông qua, cO chft k cUa Chü tjch và Thu k Hi dng. 

2. Lun an ducc dánh giá bang hInh thirc bO phiu kin: 
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a) Các thành viên Hi dng chi du'çic bO phiu tan thành hoac không tan thãnh. Phiêu träng 
duc coi là phiu khong tan thânh; 

b) Lun an dat  yeu cu khi có It nht tr 6/7 thành viên Hi dông có mat  bó phiêu tan thành. 
Trong tru'Ong h có 1 üy viên hi dông yang mat,  lun an dat  yêu câu khi CO It nhat tir 5/6 thành 
viên Hi dông cO mat  hO phiu tan thành; 

3. Hi dng phãi cO Quyt ngh v 1un an, trong dO nëu rO: 

a) Kt qua ho phi&i dánh giá 1un an cüa Hi dông; 

b) Kêt lun cUa Hi dông: thông qua hoac không thông qua lun an cüa NCS; kin nghj 

cong nhn trInh d, cap bang tian si cho NCS; d nghj khen thu6ng nu luan an dac  bit xuat sac; 

c) Nhung kt luân khoa hçc CG bàn, nhüng dirn rnó'i, dOng gop mài cüa lun an, nghia 
ye 1 lun, thuc tin; 

d) Ca s khoa hçc, d tin cy cña nhthg luan dirn và nhüng kêt luan nên trong lun an; 

d) Nhtng dirn can b sung, sfra chüa (nu cO) truO'c khi np luan  an cho thu vin; 

e) Quyt nghi c11a Hi dng phâi dugc các thành viên Hi dông nhat trj thông qua bang 
biêu quyêt cong khai. 

4. Sau khi NCS hoàn thãnh vic b sung, süa chtta luan an theo nghj quyêt cña Hi dong 
(nêu cO) và có van bàn báo cáo chi tit v các dim dä b sung, sira cha, Chñ tich Hôi dng cO 
trách nhim xern lai  luan an và k xác nhn van bàn báo cáo cüa NCS d lu'u tai  PhOng Dào tao 
Sau Dai  hoc và nôp cho Thu vin DHQG-HCM, Thu vin Tng hcip TP.HCM. 

Diu 20. Dánh giá luan  an theo ch d mat 

1. Trong trung hçip d tài luan an lien quan dn bI mat  quc gia thuc danh miic bI mat 
Nhà nuó'c do ca quan có tham quyên quy djnh thi thi tmOng dan vj quàn l NCS cO van bàn 
d nghi, Hiu trnOg xác dnh tInh chat mat  cüa luan an. Hiu tru&ng phài xác djnh tInh chat 
mat cüa dê tài ngay sau khi CO quyt djnh cong nhn NCS, báo cáo DHQG-HCM kern theo can 
ctI xác dnh tInh chat mat  cüa dê tài và phãi duc DHQG-HCM dông ' bang van bàn. 

2. Vic thirc hin dánh gia luan an theo ch d mat  di.rc thc hin theo Diu 23 Quy 
chê dào tao  tiên si cüa DHQG-HCM (Quy chê 166). 

Diu 21. Dánh giã 1i luan  an 0 cap co' sO' dào to 

1. Trong truOng h luan  an cüa NCS khOng duc Hi dng dánh giá luan  an cap ca 
s dào tao  thông qua a ian dánh giá thir nhat, NCS dirçc phép si:ra chli'a luan an và d nghj 
du'ç'c bào v luan an ian th(r hai, muon  nhat trnâc 24 tháng k tr ngày báo v ian thur imat. 
Qua 24 tháng, luân an không thr ic báo v. 

2. Thành phân Hi dông dánh giá luan an cap co s& dào tao ian th hai phâi có th thiu 
05 thành viên dä tharn gia Hi dông ian thi nhat nhirng không duc yang mat  thành viên Hi 
dng cO kiên không tan thành luan an. 

3. Quy trInh, thu tic cüa vic dánh giá ian thir hai tuang tii nhu lan 1 (theo Diêu [9 
trong Quy dinh nay). 

4. KhOng t chi[ic dánh giá 'ai  luan an ian thr ha. 
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CI{TJNG VI 

THAM DNH QUA TRINH DAO TAO, CHAT LIIqNG LUN AN 
vA cAp BANG TIEN S 

Diu 22. Thâm dlnh  qua trInh dào to và cht Iung 1un an 

Vic thm cljnh qua trInh dào tao,  chit hrçmg 1un an du'çYc thixc hin trong các tru'äng 

hop sau: 

1. Thrn djnh ngu nhiên thi da 20% h so qua trInh dào tao,  chAt lu'crng 1un an dã 

duçrc Hi dng dánh giá 1un an cAp Ca' sà dào tao  thông qua trong báo cáo cfia co so' dào tto. 

2. ThAm dnh khi cO don thu khiu nai,  t cáo v h so' qua trinh dào tao,  ni dung va 

chat 1uQ'ng 1un an. 

Diu 23. HI so Va quy trInh thâm djnh qua trInh dào to vã cht 1u''ng 1un an 

1. Các quy djnh v ho so, quy trInh thArn dnh, hi dng thArn dnh và xir I kt qua 

thArn djith thrçic thi.rc hin theo các Diu 26, 27, 28, 29 cüa Quy ch dào tao  tin si cüa DI-IQO-

HCM (Quy ch 166) 

Diu 24. CAp bng tin si 

1. Diêu kin d NCS diic xét cap bang tiên Si: 

a) Lun an cUa NCS d duc Hi dong dánh giá 1un an Cap co sO' dào tao  thông qua 

dii 03 tháng (90 ngày); 

b) NCS dä hoàn thành vic sira dii, b sung 1un an theo quyêt ngh ciia Hi dng 

dánh giá 1un an tiên si Ca' so' dào tao  và du9'e nguo'i huó'ng dn, don v quán 1 dào tao, 

chit tjch Hi dng xác nhan (nu cO); 

c) Nu là truO'ng hcip cn thAm djnh theo thông báo cüa DHQG-HCM hoãc B Giáo AN 

dic và Dào tao  thI kêt qua thAm dnh phái dat  yêu cu; hoac chu'a nhn du9'C kt qua thâm 

dinh cUa DHQG-HCM và B Giáo dic và Dào tao  khi d ht thO'i han  thArn djnh quy dnh 

theo Quy ch dào tao  tin si cüa DHQG-HCM (Quy ch 166); JC 

d) Da dãng trên trang thông tin din t1r cña ca' so' dào tao  và np Thu vin DHQG- 
HCM, Thu vin Tng hop Thành ph Ho ChI Minh (cà bàn in và file pdf) toàn van luan an * 

và torn tAt 1un an hoàn chinh cui cing CO ch k cña NCS, chü' k' cüa ngu'O'i huo'ng dn va 
xác nhn cfia Hiu truO'ng sau khi da b sung, si.ra chü'a thea yêu câu cña Hi dông dánh giá 

1un an cAp co so' dào tao  và Hi dông thâm dnh (nêu cO); 

d) Dit yêU C.0 ye chuAn tiêng Anh dâu ra thea quy djnh ban hành cua tmO'ng Dai  hpc 

Quôc t. 

2. Ho so xét cap bAng tin Si cüa NCS gm: 

a) Biên bàn cüa bui dánh giá 1un an o' cAp truo'ng; 

b) Quyêt nghj cUa Hi dng dánh giá 1un an cAp tru'o'ng; 

c) Biên bàn kirn phiu, phiêu dánh giá cüa tAt cá các thành viên 1-{i dng dánh giá 

1un an cAp truo'ng cO mat tai bui dánh giá; 

d) Bàn nhn xét, dánh giá cüa nguo'i hu'àng dn hoac  tp th hixO'ng dn NCS; 
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d) Danh sách có chü k cüa các thành viên Hi dông dánh giá 1un an cap tru'O'ng có 
mat tai bui dãnh giá 1un an cüa NCS; 

e) Giy biên nhân dã nôp luân an và torn tt luân an cüa Thu viên DHQG-HCM, Thu 
vin Tong hQp Thành phô Ho Chf Minh; 

g) Mirth chñ'ng cong bé cong khai ngày dánh giá 1un an trir nhü'ng 1un an duçrc dánh 
giá theo ch d rnt quy djnh tai  Diu 20 Quy djnh nay; 

h) Minh chixng dñ diu kin tikg Anh du ra theo quy dnh. 

3. Hiu tru'&ng cO trách nhirn t chirc kim tra qua trinh dao tao,  cht luçmg 1un an, 

viêc t chiirc và hoat dng cña Hi dng dánh giá 1un an cp trung truàc khi ra quyêt djnh 
cong nhn h9c vi và cp bang tin si cho NCS. 

4. PhOng DTSDH cong b cong khai các thông tin lien quan v van bang trên trang 
thông tin din ttr và lu'u tr toàn b h so' lien quan dn qua trInh hçc tap,  ho so cap bang cña 
NCS theo quy dnh. 

CHUNG VII 

THANH TRA, MEM TRA, GuI QUYET KHIEU NI, TO CÁO 

VAXILVIPH4M 

Diêu 25. Khiu nai,  t cáo 

1. Các co quail, to chü'c, Ca nhân và NCS cO quyên khiu nai,  to cáo v nhu'ng vi pham 
trong t chü'c và quàn l hot dng dào tao,  dánh giá 1un an và cap bang tiên si. 

2. Viêc khiêu nai, to cáo và giài quyêt khiêu nai,  th cáo ducc thirc hin theo quy djnh 
cüa Luât khiu nai,  Luât t cáo. 

Diu 26. Thanh tra, kiêm tra 

1. PhOng Thanh tra Pháp chê thrc hin thanh tra, kim tra cong tác dào tao  trinh d 
tiên 51 cña co sâ dao tao  theo quy dnh hin hành. 

2. Ni dung thanh tra, kirn tra bao gôrn: qua trInh dào tao,  phãn bin dc lap,  dánh 
giá 1un an các cap... Kt lun thanh tra, kirn tra và các kin nghi (nu co) së duc tru'O'ng 
thông báo cho Khoa/B mon bang van bàn. 

Diêu 27. Xtr 1 vi phm 

1. Viêc thu hi bang tin si duac thirc hin theo quy djnh hin hành và trong nhüng 
truO'ng hop  sau: 

a) Gian In trong h so dir tuyn khin nguOi duçic cp bang khOng cOn darn bão diêu 
kin dr tuyn và diu kin cong nhn NCS; 

b) Sao chép, trich dn không dóng quy djnh trong 1un an ma nu ct bO nhU'ng ni 
dung do thi 1un an khOng dap üng yêu câu theo iu 14 cüa Quy djnh nay; 

c) Luân an khOng duç'c Hi dng tharn djnh thông qua theo quy djnh tai  khoàn 7 Diêu 
28 Quy ch dào tao  tiên si cña DHQG-HCM (Quy ch 166). 
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2. Trong tnring hcp NCS bj phát hin Co nhU'ng vi pharn khác thI ti1y theo rnirc d vi 

phrn së bj k 1ut ti'r khin trách, cành cáo, tam  ngirng hçc tip,  dInh chi h9c tap dn truy Guru 

trách nhiêrn hInh si.r. 

3. Viêc xac djnh 1un an vi pham tai  dirn b, khoán 1 Diêu nay thuc thâm quyên cña 
Hi dng thrn djnh do Hiu triRmg thành 1p theo quy djnh tai  Diêu 28 Quy chê dào tao  tiên 
si cüa DHQG-HCM (Quy ch 166). 

CHU'O1G VIII 

TO CHC THTC HIN 

Diêu 28. Quy djnh chuyên tiêp 

1. Quy dinh chuyn tiêp và các mc thi gian thrçc can cur theo Quy ch dào tao  trInh 

d tin si cüa Giárn dc Dai  h9c Quc gia ban hành theo quyt djnh s 166/QD-IDHQG ngãy 

26/02/20 18 (Quy ch 166). 

2. Di vi các khoá tuyn sinh dä cO quy& dnh cOng nhn NCS truc thOi dim Quy 

chê 166 CO hiu 1c thi hành, tru'O'ng thirc hin theo quy djnh cuia Quy ch dào tao  trInh do 

tiên sT ban hành kern theo Quyt djnh so 1020/QD-DHQG- DH&SDH ngày 10 tháng 9 nani 

2010 cüa DHQG-HCM. 

3. Dôi vó'i các khóa tuyn sinh k ti'x thO'i dirn Quy ch 166 Co hiu 1rc thi hành, truàng 
thirc hin theo Quy djnh nay. 

Diêu 29. To chñ'c thu'c hiên 

Can cur tInh hInh thijc t, Hiêu tnrâng xern xét, quyt djnh diu chinh, bO sung các diêu 

khoãn cüa Quy djnh nay./.- 

T Ey 

-4 
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PHV LVC  1 
Chun tingAnh du ra 

cila các chtrcrng trinh dào tio tiên si tti trir?ing Di hoc Quôc tê 
(Kern theo ca'c Quyêt dinh so /Q.D-DHQT-DTSDH ngày-K'tha'ng 12 närn 2018 

cza Hiu tnc&ng tru&ng DQi hQc Quôc tê, DHQG-HCIvI) 

1. CO bang tOt nghip dai  hçc hoc sau dai  h9c  tai  nuc ngoài ma ngôn ngfl diling trong 
dào tao  là tiêng Anh, duc Ca quan có thãm quyên cong nhn van bang theo quy djnh hin hành; 

2. Co bang cr nhân chuyên ngành tiêng Anh; 

3. CO rnt trong các chüng chi: JELTS ? 6.5, TOEFL iBT 79. 

4. Di vi các chu'o'ng trinh dào tao  bang ting Vit sau nay (nu co), chun ting Anh 
dâu ra së dugc quy dnh riêng. 

Ghi chü: 

- Các dirn sO nhu trên là dirn t& thiu can dat  throc. 

- Thài gian cOng nhn chirng chi: bt k' thai dim nào trong thai gian dào tao  vO'i diêu 
kin chirng chi cOn han  2 närn tir ngày cap den ngày np ho sa däng k xét dat  chuân tiêng 
Anh dâu ra. 
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PHV IAJC 2 
Các biu mu phiic vii chu'ong trInh dão t,o tin si 

tai truông  Dai  hQc Quoc tê 
(Kern theo cthc Quyet d'inh so XL /QD-DHQT-DTSDH ngày2.' tháng 12 närn 2018 

cia Hiu tnthng trzthng Dcii hQc Quóc té, DHQG-HCM) 

Biu rnu 4.5-HV.O1: Dan xin tarn  di1rng 

Biu rnu 4.5-HV.02: Dan xin thôi hoc 

Biu rnu 4.5-HV.03: Dan xin bão hru 

Biu rnu 4.5-HV.04: Mu dan chung 

Biu mu 11: Dan xin di ten d tài luân van 

Biu rnâu 12: Dan xin di ten giâng viên hu'o'ng dn 1un van 

Biu mu 13: Dan xin gia han  lam 1un van tht nghip 

Don dang k xét tt nghip 

Mu bla luân an 
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OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS No: 4.5-HV.O1 

REQUEST FOR TEMPORATORY LEAVE 
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I would like to take a temporary leave for the semester , academic year 20 - 20..... 
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Student signature (required): Date:  

FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY ONLY 
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Date of receipt:  
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OFFICE USE ONLY 
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REQUEST FOR PERMANENT LEAVE 

Student name:  ID: Date of birth:  

School/Department:  Class:  

Program:  

Email: Tel:  

Intake:  Session: 0 0 2nd 

     

     

I would like to make an end to my study program, semester 0 1. 0 2 academic year 20..... - 20..... 

Reason: 

Health issue 0 Financial problem 0 Working D English capability 0 

Other (please explain): 

Evidence submited: Yes 0 No 0 

Student signature (required): 

   

Date:  A N/ 

.J N 
Hc 

* 

    

    

 

FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY ONLY 

    

    

SCHOOL/DEPARTMENT'S OPINION 

   

Signature: Full name: Date:  

SECTION TO BE COMPLETED BY OGA 

Received by:  

Date of receipt  

Date of response:  

Note: 
Student has to complete the tuition fee before making this request. 
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INTERNATIONAL UNIVERSITY — VNU HCMC 
OFFICE OF GRADUATE AFFAIRS 

No: 4.5-NV. 03 

REQUEST FOR MATRICULATION PRESERVATION 

Student name:  ID: Date of birth:  

School/Department:  Class:  

Program:  

Email: Tel:  

Intake: Session: 0 1st 0 2nd 

I would like my matriculation to be preserved for: 

The semester , academic year 20 - 20 

And the semester , academic year 20 - 20 

Reason: 

Health issue 0 

Other (please explain): 

Financial problem 0 Working 0 English capability 0 

   

   

   

 

Evidence submited: Yes 0 No 0 

Student signature (required): Date:  

Note: 
Student has to complete the tuition fee before making this request. 
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REQUEST FORM 

Student name:  ID: Date of birth:  

School/Department:  Class:  

Program:  

Email: Tel:  

Evidence submited: Yes 0 No 0 

Student signature (required):  Date:  

FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY ONLY 

SCHOOL/DEPARTMENT'S COMMENTS 

Signature: Full name: Date:  

lU'S APPROVAL 

Signature: Full name: Date:  
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ThTERNATIONAL UNIVERSITY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

SCHOOL/DEPARTMENT OF Independence - Freedom — Happiness 

Ho Chi Minh City 

REQUEST OF CHANGING THESIS 

To: Board of Rectors — International University — VNU-HCM 

Office of Graduate Affairs — International University — VNU-HCM 

School! Department of  

No: 1] 

My name: Date of birth: 

Student ID: Class: 

I hereby respectfully request to be considered in changing thesis topic for next semester. 

The current topic: 

Title: 

Advisor: 

Current progress (required to fuilfill for student in Research program): 

Not yet done progress report fl Had done progress report [1 

The new topic: 

Title: 

Reason for changing: 

Advisor's opinion: 

I would like to submit 01 copy of proposal for the new topic. 

I pledge to complete the thesis on time as described by the school/department and be looking forward to 

your appoval. 

School/Department approval Advisor's approval Student 



fNTERNATIONAL UNiVERSITY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

SCHOOL/DEPARTMENT OF Independence - Freedom — Happiness No: 12 

    

To: 

My name: 

Ho Chi Minh City....................... 

REQUEST OF CHANGING THESIS ADVISOR 

Board of Rectors — International University — VNU-HCM 

Office of Graduate Affairs — International University — VNU-HCM 

School/ Department of  

Date of birth: 

Student ID: Class: 

I hereby respectfully request to be considered in changing advisor for my current thesis. 

The thesis topic: 

Current progress (required to fuilfill for student in Research method): 

Not yet done progress report Had done progress report 

Current advisor: 

New expected advisor: 

Full name: 

Degree/Title: 

Current position and working place: 

Reason for changing instructor: 

Current advisor's opinion: 

I pledge to complete the thesis on time as prescribed by the school and be looking forward to your 

appoval. 

Best regard, 

School/Department Current advisor's New expected advisor's Student 

approval approval approval 
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INO. i.D 

Trirô'ng Dai hoc Quôc tê Dc lop- Tr do- Hnh ph tIc 

Don xin gia hn thô'i gian lam lun van tEt nghip 
(Dành cho hoc viên Sau Dai hoc) 

Kinhgiri: K/wa  
Dông kinh gui: P/zbng Dào 4w trtthng Dcxi h9c Quôc tê 

H9vàtên ; SinE ngày  

Ma s h9c viên  Chuyên ngành  

Là H9c viên Cao h9c khóa .........ngành  

Din thoi ; Di dng ; Mai1  

Xin di.rçc gia h.in thèi gian bào v 1un van dn thang ... nãm 

L do  

Xin trân tr9ng cam an. 

Xác nhn cüa Giãng viên Huó'ng dn Tp.HCM, ngày tháng.....nãrn  

Hocviênktên 

Xác nhn cüa Khoa Xác nhn cüa Phông Dào t?o 

Di hoc Quc gia TP. H Chi Minh -
Cong hOa Xã hi Cliii nghia Vit Nam 

rE) 
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TRIJONG DAT HOC QUOC TE CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 

PHONG DAO TAO SAU ftI HQC Dc 1p — Tr do — Hinh phñc 

DON BANG K' XET CAP BANG TIEN SI 

1. Thông tin nghiên cü'u sinh: 

Hotêir MSNCS  

Ngày sinh Nai sinh  

Ló Chuyên ngành  

S DT lien lac Emai1  

2. Phân thông tin 1un an tiên Si: 

Ten luân áw  

Giàng viên htró'ng dn 1  

Giãng viên htthng dn 2  

Ngãy bão v LV cp trirông  No'i bão v LV  

3. H scr np d xét cp bng Tin si: / 
1 c/ TRtJtiN( 

L' ljch khoa h9c (co dan ành và xác nE3n). (( I
,
H9' 

03 hInh 3x4 (nn trng, chip trong vOng 6 thang, trang phiic ljch sir). ' o \QUOC 1 

- Bàn sao b.ng tt nghip Di hçc & Thc si (co cong chimg troug vOng 6 tháng). \>  
- Bàn sao giy khai sinh. 

MinE chimg ting AiTh theo quy djnh. 
Giy biên nhn dã np 1un an và torn tt 1un an ca thu vin DHQG-HCM, thu vin 

tng hçp Tp.HCM. 
Bàn kê khai danh miic và sao chiip các bài báo dà cong b hoc nhn dang lien quan dn 

d tài 1un an cüa NCS. // 

(  ) 

Tôi xác nhn dã hoàn tt vic dOng h9c phi tht ca các mon h9c cüa chucmg trInh. 

Tói cam doan nhirng thông tin tôi khai ben trên và ho so' np dInh kern là hoàn toàn chInh xác. MQI 

szt khác biêt tôi së hoàn toàn chiu trách nhiéni. 

Tp. HCM, ngày tháng närn 

Ngirri nôp Can b nhn ho stir 
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