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1.  Báo cáo tiến độ - NCS phải báo cáo tiến độ trước Bộ môn và kết 

quả này sẽ là điều kiện để được bảo vệ luận án. 

- Kế hoạch báo cáo tiến độ triển khai 

theo thông báo của P.ĐT. 

- Báo cáo tiến độ sẽ diễn ra 6 tháng/lần 

(thường sẽ diễn ra vào tháng 6 và 

tháng 12 hàng năm). 

2.  Học tập các học phần tiến sĩ - Điểm các học phần phải từ điểm C trở lên và 

phải hoàn thành trong năm đầu tiên kể từ khi 

nhập học. 

- NCS phải hoàn thành các học phần tiến sĩ 

trong vòng 12 tháng kể từ khi có Quyết định 

công nhận NCS. 

- Đầu mỗi học kỳ P.ĐT sẽ ra thời khóa 

biểu về các học phần tiến sĩ giảng dạy 

trong học kỳ, NCS cần đọc thời khóa 

biểu và thực hiện đăng ký các học 

phần tiến sĩ theo đúng yêu cầu. 

3.  Hoàn thành các chuyên đề, tiểu 

luận tổng quan 
- Điểm chuyên đề, tiểu luận tổng quan phải từ 

điểm C trở lên và phải hoàn thành trong năm 

đầu tiên kể từ khi nhập học. 

- NCS phải hoàn thành các chuyên đề, tiểu luận 

tổng quan trong vòng 24 tháng kể từ khi có 

Quyết định công nhận NCS. 

- Khoa chuyên môn tiến hành cho NCS 

báo cáo chuyên đề, tiểu luận tổng 

quan trước tiểu ban. 

 

4.  Nghiên cứu khoa học - NCS phải tham gia vào các hoạt động nghiên 

cứu khoa học theo sự hướng dẫn của CBHD, 

các hoạt động này phải gắn kết với hoạt động 

khoa học của Bộ môn và Khoa chuyên môn. 

- Chuẩn đầu ra yêu cầu: NCS phải công bố tối 

thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của 

luận án trên tạp chí khoa học thuộc danh mục 

các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo trong 

kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng 

tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; 

hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành có úy tín của nước ngoài. 

- Lưu ý: Điều kiện để được đặc cách 

bỏ qua quy trình phản biện độc lập 

được quy định tại mục 7 Điều 38 của 

Quy chế đào tạo tiến sĩ. 
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5.  Tham gia sinh hoạt chuyên môn - NCS phải gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa 

học của mình với hoạt động sinh hoạt chuyên 

môn tại Bộ môn và Khoa chuyên môn. 

- Khoa chuyên môn lên lịch sinh hoạt 

chuyên môn và lịch cho từng NCS 

báo cáo, trình bày kết quả hoạt động 

chuyên môn của mình tại seminar do 

Khoa tổ chức. NCS phải tham gia đầy 

đủ các seminar khoa học hoặc các hội 

nghị, hội thảo do Khoa chuyên môn, 

Nhà trường tổ chức. 

6.  Tham gia công tác trợ giảng, hoạt 

động hỗ trợ đào tạo 
- NCS phải tham gia vào các hoạt động đào tạo 

của Nhà trường: trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ 

hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học 

thực hành, thực tập; hoặc hướng dẫn 02 khóa 

luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng 

dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn do Nhà trường tổ chức. Tất cả các 

hoạt động trên phải có xác nhận kèm theo xác 

nhận của Nhà trường hoặc đơn vị đào tạo phối 

hợp - đây là minh chứng để đủ điều kiện được 

bảo vệ LATS. 

- Khoa chuyên môn phân công NCS 

tham gia vào các hoạt động đào tạo 

của Khoa. NCS có trách nhiệm tham 

gia vào các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, đào tạo của Khoa. 

7.  Những thay đổi trong quá trình 

đào tạo 
- NCS thực hiện theo các mẫu biểu của P.ĐT đã 

ban hành. 

- Những thay đổi trong quá trình đào 

tạo chỉ thực hiện chậm nhất trong 24 

tháng kể từ khi Quyết định công nhận 

NCS có hiệu lực. 

8.  Xin gia hạn học tập - Khi gần  hết thời gian đào tạo chuẩn của NCS, 

P.ĐT sẽ ra thông báo tới các NCS, các NCS 

cần đọc thông báo và thực hiện theo đúng thời 

gian và mẫu biểu đã được thông báo. 

- Thời gian đào tạo chuẩn đối với NCS 

có bằng thạc sĩ là 3 năm, đối với NCS 

chưa có bằng thạc sĩ là 4 năm. 

- Thời gian đào tạo tối đa đối với NCS 

có bằng thạc sĩ là 5 năm, đối với NCS 

chưa có bằng thạc sĩ là 6 năm.  

- Lưu ý: đối với NCS được điều động 

vào lực lượng vũ trang và nghỉ thai 

sản không tính trong tổng thời gian 
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đào tạo 

9.  Chuẩn bị hồ sơ đánh giá tổng thể 

luận án ở Khoa chuyên môn, Phản 

biện độc lập LATS, đánh giá luận 

án cấp ĐHQG 

- Hồ sơ và quy trình được chi tiết tại Điều 37, 

38, 39 Quy chế đào tạo tiến sĩ. 

- Đối với những NCS đã đủ điều kiện 

được đánh giá tổng thể luận án ở 

Khoa chuyên môn, Phản biện độc lập 

LATS, đánh giá luận án cấp ĐHQG. 

 
Ghi chú: ĐHQGHN (Đại học Quốc gia Hà Nội), P.ĐT (Phòng Đào tạo), NCS (Nghiên cứu sinh), CBHD (Cán bộ hướng dẫn), LATS (Luận 

án tiến sĩ).  
 


