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S:/!4-/TB-DHQT Thànhph H ChI Minh, ngà,4 tháng 8 nàm 2020 

THÔNG BAO 

Hçc bng tuyn sinh trInh Thtc si, Tin si — Tuyn sinh Sau Oi hQc tir näm 2020 

Can cz Quyet djnh s 867/QD-DHQTDTSDH ngày 20 tháng 11 nam 2018 cia Hiu 
trw&ng tric&ng Dgi hQc Quc te ye' vic ban hành Quy djnh t chz'cc và quán 1j5 dào tgo trInh dç5 

thac si; 
Can ci Quyt dinh s 984/QD-DHQT-DTSDH ngày 28 tháng 12 nãm 2018 cita f-lieu 

trithng tru'&ng Dqi hQc Quc te ye' vic ban hành Quy djnh t chc và quán l dào rgo trInh d(5 
tiên s; 

Can th de' xuat ciaphông Dào tgo Sau Dgi hQc. 
Trithng Dti hc Quc t (DHQT) thông báo tiêu chf xét hc bng tuyn sinh Sau dai  h9c 

tr nãm 2020 nhu sau: 
I. Din giãi tfr ngi? 
1. Dim trung bInh (GPA) 
a) Dim trung bInh h9c tp sau di h9c ti trtrô'ng DHQT: Du'çic tInh theo thang 100; 

b) Dim trung binh tt nghip dai  h9c cüa thf sinh s duc quy di thành thang 100 d 
phic vii cho vic xét h9c bng. Vic quy dM nay do nhà truông toàn quyn quyt djnh. 

2. Bài báo tp chi ttro'ng dtro'ng IS! 
Bài báo tp chi tucrng ducing 1ST thrçic djnh nghTa theo quy ch chi tiêu ni b, cci th: 
a) Di vâi các ngành khoa h9c tr nhiên — k9 thuat (linh vçrc Khoa h9c Tçr nhiên — K5 

thuat): Là bài báo däng trén các tp chI nm trong danh myc SCI hoc SCIE; 
b) Di vâi các ngành kinh t (linh vcrc  Khoa h9c Xà hi — Nhân van): Là bài báo dng 

trên các tp chi n&m trong danh miic SCI, SCI-E, SSCT, ESCI ho.c danh myc Scopus. 
3. Dim chun Khoa hçc và Cong ngh KH&CN) 
Dim chuAn KH&CN và quy dM kh6i Iuçing KH&CN djnh nghia theo quy ch chi tiêu 

ni b, vi di (trIch ltxçic cci th quy ch chi tiêu nii b 2020): 
a) Dim chuAn KH&CN: Là don vj khM lisçmg dOng gop cia mt tác giã di vOi mt (01) 

bài báo tp clii quc th; hoc di vâi hai (02) bài báo tp chI trong nu, c. Nu bài báo tp chI có 
tr hai (02) dng tác già tro len thi kh6i luçing dóng gop cUa tang cá nhân du'çic tfnh theo: Tác 
già dung ten a vj trI dAu tiên có h s dóng gOp là 0.7; vj trI thu hai có h s 0.5; tr vj trI thi ba 
trâ di có t6ng h s là 0.4 chia du cho các thành viên con li; 

b) Dim chuAn KH&CN duçc tInh thai dim h9c viên, nghien cuu sinh hoàn thành 
chiimg trInh dào to d xét müc d hoàn thành diu kin nghiên ciru khoa h9c cüa h9c viên. 
Dim chuAn KH&CN duc tInli dçra theo bang tInh và quy dM khi luçmg KH&CN. Vi dy, h9c 
viên là tác già du tiên ci:ia mt bài báo dang k5' yu hi nghj quc t thuc danh myc Scopus 

thI Dim cong b khoa h9c SDH 0.5 x 0.7 = 0.35 (dim). 
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Bang tInh và quy di khi hrçrng KH&CN 
(theo quy ché' chi lieu noi bó 2020, trIch hro'c) 

STT Cong trInh KH&CN 
Diem chun KH&CN 

Linh virc 
KHTN-KT 

Linh vtrc 
KHXH - NV 

1 Bài báo tap chi tiiong throng ISI và thuc top 5% 
nhóm Qi danh sách tap chI SClmago 

4 4 

2 Bài báo tp chI tuong duang 1ST và thuc top 10% 
nhórn QI danh sách tap  chI SClmago 

3 3 

3 Bài báo tp chI tuclng duong 1ST Va thuc nhóm QI 
danh sách tap  chi SClmago 

2 2,5 

4 Bài báo tp chI tucrng throng 1ST và thuc nhóm Q2 
danh sách tap  chI SClmago 

I ,5 2 

5 Bài báo tap chI tuong throng 1ST và thuc nhóm Q3 
danh sách tap ehI SClmago 

1 1,5 

6 Bài báo tap  chI tuong throng ISI và thuc nhóm Q4 
danh sách tap  chI SClmago 

1 1 

7 Bài báo tap  chI Scopus cUa Elsevier 0,75 1 

8 Bài báo tap  chi que t khác 0,5 0,75 

9 Bài báo tap  chi trong nuOc theo danh mc tap  chi 
xét chüc danh Giáo su,, Phó Giáo su Nhà nuOc 

9.1 Diem cong trInh: 0— 1 0,5 0,5 

9.2 Dim cOng trinh: 0 — 0,5 0,25 0.25 

12 Bài báo toàn van dang a k' yu hi righj khoa hçc 
quôc té có phân bin Va có ISBN 

12.1 Thu5c danh myc cza Scopus 0,5 0,5 

12.2 Khóng thu5c danh myc cia Scopus 0,25 0,25 

13 Bài báo toàn van däng a k' yu hi nghj khoa hc 
trong nuàc CO phãn bin và có ISBN 

0,25 0,25 

15 Viêt 0 T chuong cüa sách chuyên khào xuAt bàn bâi 
NXB nithc ngoài có uy tin 

I I 

II.Hçc bong trInh d Th3c Si 
1. Mfrchçcbng 
Hc viên thrçic min giàm hc phi cho toàn khóa hçc tai  truàng DHQT (khong bao gm 

khóa Bridging program) theo mt trong hai mirc sau: 
a) Mirc I -Min 100%h9cph1t0ànkhóah9c. 
b) Mi.'re 2 - Min 50% h9c phi toàn khóa h9c. 
2. Diu kiin nhn h9c bng 
a) Dira vào h so xét tuyn (dành cho hc viên xét tuyn): 

Mü'c Mü'c 1 Mirc 2 

Di ttryng Tt Ca h9c viên dirge xét tuyn. Tt Ca h9c viên dirçc xét tuyn. 

Diu kiin 
(dat 1 trong các 
diêu kin sau) 

- T& nghip thu khoa, dat  huy 
chi.rang vang/bac hoc GPA 90 
- Là dông tác già ccia mt bài báo 
tap chi Prong throng 1ST 

- Không yêu cu 
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Shrçrng 
(dua trên so hoc 
viên xét tuyên có 
}'êt qua dat) 

- S hrcrng: ti da30% ngun thu hc phI 
- Nêu vuçit qua so 1uong tôi da, Hi dông Tuyên sinh xét và dê xuât thi 
tix uu tiên dê Hiu truOng quyêt djnh 
- Tiêu chI uu tiên: loai  tOt nghip, GPA, diem chuân KH&CN, tot 
nghip TruO'ng DHQT 

  

b) Dira vào két qua k' thi tuyn sinh Sau dai  hc (dành cho hc vien thi tuyn): 

Mfrc M(rc 1 Mü'c 2 
Di tlrçrng: TM sinh dir thi tuyn vi các ngành k5 thut - cong ngh (trir ngành Quãn trj 
Kinh doanh và Quan I' cong): 

S lirqng 20% hc viên có kt qua tuy&n 
sinh cao nhât. 

25% s hc viOn cOn lai  có kt qua 
tuyên sinh cao tiêp theo. 

Di ttrqng: ThI sinh thr thi tuyn ngành Quãn tr kinh doanh 

S hrçrng 10% h9c vién cO kt qua tuyn 
sinh cao nhât. 

15% s h9c viên cOn Ia'  có kt qua 
tuyên sinh cao tiêp theo. 

Di tirçrng: ThI sinh dr thi tuyn ngành Quãn 1 cong 

S hrqng Khong cO. 10% h9c viCn có kt qua tuyén 
sinh cao nhât cho hpc kS'  dâu tiên. 
Các h9c kS'  sau h9c bong du'c xét 
theo hInh thrc khuyên khich h9c 
tap. 

3. Diu kiin duy trI hçc bng 
Hc viên nhn hc being s duqc xem xOt lai  tüng h9c ks', dei duy tn h9c being, h9c viOn 

can dat: 

a) GPA cüa trng h9c k' ~ 75/100, trong do khong CO mon nào < 55/100, áp dçing cho tat 
cá các ngành dào tao  va các mirc hpc being nêu trên; 

b) H9c viên hoàn thành nhim viii v thi gian lam vic tai  Khoa1B mon (nu co). 
c) Yéu cu kt qua nghiên ciru khoa h9c deii v6i các hc viên nhn hpc being sau khi két 

thUc khóa hoc: 

M(rc Mñ'cl MIrc2 

Di tirç'ng: 11cc viên hc phiro'ng thfrc dnh h.r&ng nghiên cIru 

Diu kiin - Dat kt qua cong bei khoa h9c 
ti.rcing dircrng 0.5 diem chuân 
KH&CN 

- Dt kt qua cong bei khoa h9c 
tuong duang 0.25 diem chuân 
KH&CN 

iMi tirçrng: Hc viên hçc phtro'ng thfrc nghiên cfru 

Diu kiin - Dt kt qua cong bei khoa h9c 
tirng dLxcTng 1 diem chuân 
KH&CN 

- Dat kt qua cong bei khoa hçc 
tuang duo'ng 0.5 diem chuân 
KH&CN 

Ghi chü: 

- Nu hçc viên không thOa diu kin cong bei khoa h9c, hc vien phai hoàn trã lai ph.n 

hçc being dä dugc nhn. 

- H9c viên Mrc 1 sê duçic chuyn xueing nhn h9c being Mic 2 nu thóa diu kin cOng 

bei khoa hçc cüa Mirc 2 Va phai hoàn trã Ia  phAn hçc being chCnh 1ch. 

4. Hçc being Khnyn khIch hçc tp và Nghiên ciru khoa hçc 
a) Hc being Khuyn khfch hçc tp 

- 

R 1J  N G 
Al HOC 

UoC TE 

.7  



4 

- H9c bng 25% hpc phi toàn hpc k$' dirçic cp cho nhtthg hc viên có kt qua h9c t.p 

cao nht trong h9c ks'; 
- S 1uçmg: 10% s luçing hoc viên dang theo h9c cüa Khóa; 
- H9c viên vira thôa diu kin nhan h9c bng tuyn sinh và h9c bng khuyn khIch s 

nhan mirc h9c bng cao han; 
- Dim trung bInh tIch lüy trong h9c kS'  cüa h9c viên du'gc xét hpc bng? 80 và s tin 

chi dat  thrçxc trong h9c k' phâi? 10; 
- H9c bng chi duçc cp cho các h9c kS'  chIrih thrc (khOng cp cho thai gian gia han). 

Kt qua h9c kS'  he duçc tInh chung vâi hc kS'  2 cüa näm. 
b) Hc bng Nghien cliru khoa h9c 
Nu hçc viên có näng 1irc nghien ciru khoa h9c téit (isu tiên nhQng rng vien d CO cOng b6 

khoa h9c), cam kt tham gia boat  dng nghiên ccru khoa h9c và tham gia vào 01 d tài nghiên 
cru khoa hQc cp DHQG tr& len cUa KhoaIB môn, s duçic xét tuyn lam trçi l' nghiên ciiru và 
nhn h trçY sinh boat  phi tir nhà tnrô'ng là 3.5 triu1tháng và chi phi them 1 .5 triu/tháng tü 

giãng viên hthng dan. 

ifi. 11cc bng trInh d Tin si 
1. Mfrchçcbng 
Nghiên ci'ru sinh duçic min h9c phi cho toàn khóa h9c tai  truäng DHQT (khong bao gôm 

khóa Bridging program và các mon trong h9c phn b sung bc Dai  hçc và Thac si) theo mt 
trong hai mirc sau: 

a) Mi'rc 1: Min 100% h9c phi toàn khóa h9c 
b) Mi.'rc 2: Min 50% h9c phi toàn khóa hçc 
c) Müc 3: Min 25% h9c phi toàn khóa bce 

2. Diu kin nhn hc bang 

Mfrc Mfrcl Mfrc2và3 

Di tuçng - Nghien ciru sinh tM nghip Thac 

sT (hoc Dai  hçc) loai GiOi. 
- Nghiên ciru sinh tht nghip tr cac 
truing thành viên DHQG-HCM, 
nghiên ciru sinh ngIôi nuâc ngoài 
hoc nghiên cCru sinh t& nghip 
các tru&ng nuOc ngoài: khong k 

loai t& nghip. 

- T.t cã nghien ciru sinh 

Diu kin - Là dng tác giá mOt  bài báo 
tixang duang 1ST hoc tác giã chInh 
mt bài báo tap  chI (trong nric 
hoc quc t) 

- Không yCu CL1 

S hrçng - S hrçmg: ti da 30% ngun thu hc phI 
- Nêu vuçit qua sO hrçing tôi da, Hi dong Tuyên sinh xét và dê xuât thur 
tr ru tiên dê Hiu tru&ng quyêtdjnh 
- Tiéu chi ixu tiên: chat luçing ho sa, diem dánh giá cCia Tieu ban chuyên 
mon xét tuyn Tin si, t6t nghip Tru?mg DHQT 
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3. Biu kin duy trI h9c bng 
a) Dam báo tin d dào to theo thit k chun vói GPA?: 75/100, trong ctó khong Co mon 

nao <55/100, áp diing cho tht cá cáe ngành dào tao; 
b) Di vi Nghiên ciru sinh nhan hçc bènig müc I vã 2, sau h9c k5' dAu tiên cn thông nht 

vài giâng viên hithng dn d tham gia nghiên ciu 01 d tãi cp DHQG trä len, chü tn bo 
Trt.thng Dai  hçc Quc t; 

ô) Nghiên ciru sinh hoàn thành nhim vii v th&i gian lam vic tai  KhoaJBO mon (nu cO). 
d) Yêu cu kt qua nghien cüu khoa h9c dti vâi các h9c viên nhn hçc bng sau khi kt 

thüc khóa hoc: 

Mfrc Mfrcl Mtc2và3 

Diêu kiin - Dat kt qua cong b khoa h9c 
tu'ang thrang 2 dim chun 
KH&CN, trong do có I dim tr 
bài báo tp chI tuxxng di.rang 1ST 

- Dat  kt qua cong b khoa h9c 
ti.xong thro'ng 50% Va 25% so vói 
yêu c.0 Mac I 

Ghi ch: 
- Nu nghiên cCru sinh khong thOa diu kin cong b khoa h9c, nghiên cru sinh phâi 

hoàn trã 'ai  ph.n h9c bng d duçic nhan. 
- Nghiên cru sinh nhn h9c bng mirc cao han së duçc chuyn xuéng nhn hçc bng 

müc thp han nu thôa diu kin cong b khoa h9c cüa mCrc thp han và phâi hoàn trã 'ai  ph.n 

hçc bng chênh Ich. 

VI. Thôi gian áp diing h9c bng 
1. Thông báo hc bng nay duçc áp dçing k tir ngày k và thay th cho Thông báo s 

56/TB-DHQT ngày 18/3/2020 cüa Hiu trLthng tru?ing DHQT v vic H9c bng tuyên sinh 
trInh d Thac sT, Tin sT— Tuyn sinh SDH tü nàm 2020. 

2. Hoc bng chi duuc cp trong thi gian khóa bce chInh thôc, hc viên I nghiên c(ru sinh 

không thrçe nhn hc bng trong thi gian tr han. 
3. HQC viên / nghiên eiru sinh tam  d&ng, bâo km & hc k' nào thi không due nhan hc 

hngâhçck'dó. 
4. Vi hçc vien / nghiên cüu sinh trOng tuyn, thuc din du'çrc nhn hc bng: nu không 

nhp hçc thI hçc bang s bj hüy. 
Nhà triiô'ng d nghj KhoaJB mOnlTrung tam và các dan vj thông báo rng rãi dn giãng 

viên, sinh viên, hçc viên, nghiên ciru sinh thxçe bit và thre hin./. - 

Nonhn: 
- Khoa: QTKD, CNSH, DTVT, CN11T, KTYS, 

KT&QLCN (d thtxc hiên); 
- Trung tam: DTQLC (d& thrc hin); 
- Phông KHTC, QLKH (d ph6i hqp); 
- Phó Hiu trixâng ph trách (d bitt); 
- Li.ru: VT, DTSDH. 
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