
DJ HQC QUOC GIA CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TFIANH PHO HO C} MJNH Oc 1p T' do  — Hnh phñc 

TRU5NG DAJ HQC QUOC TE 

S/t/QD-DHQT Thành ph H ChI Minh, ngâyJ thang nám 2020 

QUYET ONH 

Ban hành Quy djnh v Chiro'ng trInh Dir bj tin si 

Hh]U TRU'ONG TRUNG f)iI HQC QUOC TE 

Can ci Quyit d/nh s 260/2003/QD-TTg ngày 05 thông 12 nãm 2003 côa Thô tu'&ng 

ChInh phü ve viçc thành lçp Tru'ô'ng Dgi hQc Qu6c té' thut7c Dgi hQc Qudc gia thành ph6 Hc 

ChI Minh, 

Can th Quyet dfnh  so' 867/QD-DHQG ngOy 17 thông 8 näm 20/6 côa GiOm dO'c Dgi 

hQc Qudc gia thành pho H C/il Minh ve vic ban hành Quy ch&' tO' chô'c và hoQt dng cia 

trithng t1lçii hQc thành viên và khoa trirc thuç5c Dgi hQc QuO'c gia thành ph JM ChI ?vfinh; 

Can cü Quyet djnh sO' 261/QD-DHQG-TCcB ngày 05 thông 4 nám 2010 côa Giám a'ác 

/Xi hQc QuO'c gia thànhpho' i-M ChI Minh ve vic ban hành Quy djnh thrc hiçn quyen tt chô, 

ti.c chju trách nhim dO'i vO'i côc truàng dgi hQc thành viên, 

Can ci Thông tu' 08/201 7/TT-BGDDT ngày 04 thông 4 näm 2017 côa Bç3 trzthng Bô 

Giáo dyc và Dào tgo ve viçc ban hành Quy ch tuye2n sinh và dào tçio trinh dç5 tiê'n si; 

Can c& QuyO't djnh sO' 83/QD-DHQG ngày 19 thông 02 nám 2016 cia Giám dO'c DQi 

hQc QuO'c gia thành phO' H ChI Minh v viec ban hành Quy ché' tuyê'n sinh trinh d5 Thgc si 

và TiEn si; 

Can cü' QuyO't djnh sO' 1121/QD-DHQG ngày 11 thông 11 nOm 2016 côa Giôm dO'c Dcii 

hQc QuO'c gia thành phO' Chi Minh ve viçc tha do2i hO' sung mt sO' diê'u côa Quy che tuyê'n 

sinh trInh d5 Thçzc si và Tiê'n si ban hành kern theo QuyO't d,inh sO' 83/QD-DHQG ngày 19 

thông 02 näm 2016 côa Giôrn dO'c Di hQc QuO'c gia thành phO' i-iO' Chi Minh; 

Can cii' Quye1t djnh sO' 783/QD-DHQG ngày 21 thông 7 nOm 2017 côa Giôm dO'c Di 

hQc QuO'c gia thành phO' HO' ChI Minh ve vic tha dO'i hO' sung rnç5t sO' dieu côa Quy ché tuyO'n 

sinh trInh dç3 Thçic si và TiO'n si ban hành kern theo Quyé't d/nh sO' 83/QD-DHQG ngây 19 

thông 02 nám 2016 cia Giôrn dO'c Dgi hc QuO'c gia than/i phO' HO' ChI Minh; 

Theo d nghf cza Truing phOng Dào tgo Sau dgi hQc tçii t& trInh sO' 30//TTr-DTSDH 

ngày 2 6/8/2020. 
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QUYET DNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy dnh v Chiiang trInh Dir bj tin si 'üa 

truàng Dai  hçc Qu6c T, Ei h9c Quc gia Thành ph H ChI Minh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 

Diu 3. Tru&ng phOng Dào tao  Sau  Dai  hoc, Tru&ng các dan vj và cá nhân có lien quari 

thuc trueing Dai  h9c Quc t và i1ng viên h9c dir bj tin sT chju trách nhim thi hành Quyt 

dinh nay.!. 

Noi nhin: 
-Nhu'Diêu3; 
- DHQG-HCM (dê bão cáo); 
- Ban Giám hiu (dê biêt); 
- Liiu VT, DTSDH. 

HIIU TRIftNG 

Trn Tin Khoa 



Di HQC QUOC GIA 
THANH PHO HO CHI MINH 

TRU'ÔNG DiJ HQC QUOC TE 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

QUY D!NH 
V chtrcrng trInh di b1 tin si 

(Kern theo Quyêt djnh sôtPQD-DHQT ngày02 tháng g. nàm 2020 
cia HiQu trzthng trzthng Dçi hQc Quoc té) 

Chtwng I 

QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Phini vi diu chinh vi di tirqng áp diing 

1. Van ban nay quy djnh v vic t chrc tuyn sinh Va dào tao  dir bi, tin si tai  truàng 
Dai hçc Quoc tê thuc Dai  h9c Qu6c gia Tp. Ho ChI Minh bao gôm: quy djnh chung, hmnh 
thire tuyên sinh, quy trInh tuyên sinh, doi tuclng dr tuyên, diêu kin dkr  tuyên, quyën 1i vã 
trách nhim cüa ngu1i h9c dir bj tiên si, trách nhim cüa các cá nhân, don vi,  cô lien quan, ho 
so di,r tiiyên, th?i gian, hinh thrc Va ngôn ngU dào tao. 

2. Quy djnh ãp diving cho các d6i tung co nguyen v9ng di tuyn chuong trinh tiên si 
nhung chua dü diêu kiin tiêng Anh dâu vào và! ho.c thiêu Cong bô khoa h9c trong linh vrc 
nghiên cj'ru cüa lu.n an. 

3. Quy djnh nay không áp ding di vO chuong trInh dào tao  tin si lien kt vó Co s 
dão tao  nuOc ngoài do co s& giáo diic nuc ngoai cap bang. 

Diu 2. Miic tiêu 

Tao diu kin thu.n 1i cho ngui hQc dr bj tin sT rut ngn thai gian dão tao  thông qua 
vic tIch iüy các tin chi trong chuong trinh dào tao  tiên si nganh tuong üng cüng các nghiên 
ci.ru sinh (NCS) chInh thirc trong thai gian hoàn thin, bô sung các diêu kin cOn thiêu dê 
duçic xét tuyên NCS chInh thüc. 

Chirongli 

QUYEN LI VA TRACH NHIIM CUA NGI1(M HQC DV BI TIEN St 

Diu 3. Quyn Iç'i cüa ngtrôi hQc dy hl tin si 

1. EXrçc tham gia h9c t.p, nghiên ciru cüng các NCS chInh thirc; 

2. Duçic tharn gia các chuong trinh dão tao,  bi duOng tin tin si, phu'ong pháp nghiên 
ciu khoa hçc; 

3. Duçic tich lüy các tin chi trong chuong trinh dào tao  tin sT tuong üng, nhung không 
qua 50% so tin chi cüa chuong trinh; 

4. Ducic tip cn các ngun tài lieu, sir dicing thu vin, các trang thit bj thI nghim phiic 
vii cho hc tsp,  nghiên ciru khoa h9c và thrc hin luan  an; 

5. Dugc tham gia nghiên ciu khoa hc và Cong b các bài báo khoa h9c lien quan dn 
dê tài nghien cru. Các bãi báo khoa hoc, kêt qua nghien ciru nay duc 5ir dçing trong qua trinh 
lam NCS chjnh thuc; 

1Iv 



2 

6. Thi gian h9c dr bj tin si không tInh trong thii gian dào tao  tin si; 

7. Duçyc uu tiên xét tuyn NCS chmnh thrc khi cO dü diu kiên; 

8. Các quyn igi khác theo quy djnh cüa nba tri1Yng và don vi,  chuyên mon phii trách. 

Diu 4. Trách nhim cüa ngu'ôi hQc dir bj tin si 

1. Tuân thii các quy djnh v hoc tap,  nghien ciu cña co s dào tao; 

2. Thirc hin các nghia vii tài chmnh trong qua trmnh h9c theo quy djnh cüa co s& dào tao.; 

3. Trong thii gian thi da 24 tháng, ngu?yi hc dr bj tin si phãi hoàn thin, b sung các 
diêu kin dr tuyên cOn thiêu dê duçic xét tuyn NCS chInE thirc; 

4. Các trách nhim khác theo quy dnh ciia nhà truYng và don vi, chuyên mon ph trách. 

Chtro'ng III 

TUYEN SINH NI B! TIEN SI 

Biu 5. Phiro'ng th(rc và thOi gian tuyn sinh 

1. Phuang thirc tuyn sinh: 

a) Thành vien Tiu ban chuyên mon xét so tuyn h so dir tuyn, kt qua hçc t.p r trinh 
d dai  h9c, thac si; trInh d ngoai ngü' (neu cO); thành tIch va cong trInh nghien ci.ru khoa hçc 
(neu co), và chat lugng bài 1u.n ye van dê nghiên cu. 

b) Thi sinh trinh bay bài 1un v vn d nghien cru truOc Tiu ban chuyên mon. Các 
thành viên Tiêu ban chuyên mon phOng van tr1rc tiêp thI sinh dê danE giá ye näng lirc can có 
cüa mt NCS; nghia k]aoa hçc, thirc tiên va tInh khã thi cüa bài 1un nghien cfru, ye kiên 
nEn xét dánh giá cüa hai thu gii thiu, van dê dir djnh nghien ci'ru cüa ngtrii dir tuyn có 
phi hcip vó ngành dào tao. 

c) Tru&ng Tiu ban chuyên mOn tng hp kin dánh giá cüa các thành viên và xác 
nh,n danh sách rng viên duqc tham gia h9c h dr bj 

2. Thai gian tuyn sinh: theo các dct tuyn sinE tin sT chInh thtrc, duçic t chi.'rc mt 
hoc nhiêu lan trong nàm. 

3. Nhim viii và quyn han  tiu ban chuyên 'môn: 

Chü tjch Hi dng tuyn sinh sau dai  h9c quyt djnE vic thành l,p  các Tiu ban chuyên 
mOn xét. tuyCn dir bi, tin si vi các chic nang, nhim vv và quyên han  nhu sau: 

a) Tiu ban chuyên mon xét tuyn dkr  bj tin sT có It nhát 03 (ba) nguM, có hçc vi, tü tin 
si tr len, là nguO am hiêu linE vi,rc và van dê dir djnh nghiên ciru cüa üng viên. Thành phân 
Tiêu ban chuyên mon gôm TruO'ng Tiêu ban, Thu k và các üy viên tiêu ban, 

b) Tiu ban chuyên mon xét tuyn dir bj tin si cO trach nEim t chüc dánh giá h s 
dix tuyn, bài luan nghien ciru và vic trinh bay, trao di xung quanh dir djnh nghien ciru cüa 
trng viên diru tuyn dir bi,  tiên si. 

Diu 6. Di ttrQ'ng và diu kiin dir tuyn 

1. Diu kin dix tuyn: 

Nguôi dir tuyn chuong trinh dir bi,  tin si phài dáp 1rng cac diu kin sau: 

a) CO bang tt nghip dai  h9c chinEquy loai giOi cO diem trung bmnh tIch ffiy tr M (theo 
thang dim 10 tr& len), hoc tot nghip dai  h9c chinE quy 1°a  kha cO dim trung binh tIch my 
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tr 7.5 trâ len (theo thang dim 10 tr& len) vã có It nh.t mt cong b khoa h9c chuyên ngành 
thuc danh miic duc Hi dông giáo six nhà nuâc cong nhn, hoc có tot nghip thc sT cüng 

ngành hoc thuc danh sách ngành gân ducic duyt theo dê an m& ngãnh cüa ngành dir tuyên. 

b) CO d cuong nghiên ciru so b v lTnh vrc nghiên ciru. 

c) Co xác nhn dng huàng dn cUa can b huàng dn dr kin. 

2.D6itucingdirtuyên: 

Nguii dr tuyn các chucing trnh tin si chua dáp rng dü các diu kin d\x tuyn chInh 
thi'rc gôm chimg chi tiêng Anh dâu vào theo quy djnh hin hành vàJhoc cOng bô khoa h9c 
dugc xét tham gia hçc h dir bj tiên sT truóc khi mg tuyên chInh thirc. 

Trong thñ gian t6i da 24 tháng, nguñ hçc dr bj tin sT tin hành hoàn thin, b sung 
các diêu kin can thiêu dê duqc xét tuyn NCS chInh thirc 

Diu 7. H so' dr tuyn 

1. Dm däng k xét tuyn dir bj tin si (d dan ãnh) và 03 ãnh 3x4 cm (m.t sau hInh ghi 
rO hç ten, ngày sinh); 

2. L ljch khoa hçc (dã dan ãnh); 

3. 02 ban sao y Cong ching b&ng T6t nghip Thc si và. Bang dim; 

4. 02 Ban sao y cOng chrng bang TM nghip Dai  hçc và Bang dim; 

5. 05 b d cucng nghien cru bang ting Anh; 

6. Giy chap thun dào to NCS cüa can b dir kin huOng dan; 

7. Thu giOi thiu (dánh giá näng lirc chuyên mon cüa thI sinh ti'.r 02 nhà khoa hçc); 

8. Minh chi.rng 01 bài báo hoc báo cáo lien quan dn lTnh virc nghiên ciLru dang trên tp 
chI khoa hc hoc k' yeu hi nghj, hQi tháo khoa hçc chuyên ngành Co phãn bin 
trong thai hn 03 näm tInh den ngày np ho so (neu co); 

9. Gi.y giài thiu cüa co quan (nu cO); 

10. Chü'ng chi Anh van du vào theo quy djnh hin hành (nu cO) 

11. DM vOi thI sin.h nguYi Vit Nam Co van b&ng do co si giáo dic nuàc ngoài c&p: 

Van bàn cOng nh.n van b&ng do Cic quân l chat luçing - BQ Giáo dic và Dao 

tao cap. 

Dan cam kM (Bat buc dM vOi tru1ng hçip gi~i Van bàn cong nhn sau ngày dir 
tuyen). 

Chtro'ng IV 

TO cir(fc vA QUAN LY DAO TJO IN! B! TIEN sI 

Biu 8. T chive và quãn 1 hot d)ng (lao to 

1. Nguii h9c dir bj tin sT hoàn thành t6i da 50% tng kh6i lucing hçc tp cüa chirong 
trInh bao gm các mon trong hçc phân bO sung, h9c phân chInh thirc và các chuyên dê cüa 
chuong trinh tin sT ngành tucmg rng. 

2. Thai gian dào tao  dir bj tin si: 
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a) Thii gian dào tao  di,r bj tin sT: t6i da 24 tháng (k tr khi cO quyt djnh cong nhn 
trüng tuyên h dr bj tiên Si); 

b) NguO h9c dir bj tin si drçic uu tiên xét tuyn vào d9't tuyên sinh g.n nht ngay khi 
bo sung d diêu kin dr tuyên NCS chfnh thrc. 

Diu 9. Tiêu chun giãng viên giâng dy vä can b htró'ng dn 

Giãng viên giãng day và can bQ huàng din chtrcxng trInh dir bj tin sT phãi dap i1ng các 
tiêu chu.n nhii giãng viên giãng day và can b huóng dan chucing trInh tiên si chInh thirc theo 
quy chê dào tao  tiên si hin hành. 

Diu 10. Trách nhim cüa don vi chuyên mon 

1. Chju trách n.him v chuong trInh dào tao  và nQi dung mon h9c thuOc  ngành dào tao. 

2. Theo dOi và quãn 1 qua trInh h9c cüa ngi.rii h9c dr bj tin sT trong sut qua trInh hçc 
tap. 

3. T chrc mi mon dam bão ngithi hçc dir bj tin si có diu kin hoãn thành 50% khi 
lu'cmg hQc phân cüa chuong trInh trong th6i gian yêu cu. 

Diu 11. Trách nhim cüa phông Dào to Sau Di hQc 

1. T chirc thông báo và tuyn sinh chucing trInh dir bj tin sT. 

2. Dam báo các diu kin v co s& 4t ch&t d6i vOi vic h9c cüa ngui hçc dir bj tin sT 
trong suôt qua trinh h9c. 

3. Kt hçip vâi Khoa, B mon xây dirng k hoach dào tao,  s.p xp chiwng trInh dào tao 
hgp 1 cho qua trinh hQc cila ngui h9c dir bj tiên si. 

4. Quãn 1' qua trInh dào tao,  h9c  tip,  vic thi cir vã cOng nhan  các hçc phn, cp bang 
diem h9c t.p cho ngui h9c dr bj trong thi gian quy djnh. 

ChtrongV 

TO CH(JC THI)C HIEN 

Diu 12. T chü'c thçrc hin 

1. Quy djnh nay có hiu Irc k tü ngay k. Ngui hQc dang tham gia chuong trInh dr bj 
tiên si thrçc áp ding các ni dung trong quy djnh nay, ngoai trr Chuang III. 

2. Can cü tInh hInh thrc M, Hiu tru6ng xem xét, quyt djnh diu chinh, b sung các 
diêu khoãn cüa Quy djnh nay.!. 
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