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Điều 32.  Đăng ký làm Nghiên cứu sinh (NCS) 

1. Sau khi nhận được Quyết định công nhận NCS, Phòng ĐT-SĐH chuyển Quyết định 
tới NCS; Khoa quản lý ngành và Tập thể hướng dẫn. 

2. Thời gian làm NCS được tính từ ngày ghi trong Quyết định công nhận NCS. 

3. Muộn nhất sau 15 ngày kể từ ngày Phòng ĐT-SĐH chuyển Quyết định tới NCS, 
NCS phải đến Phòng ĐT-SĐH để đăng ký nhập học, đóng học phí, đăng ký bộ môn 
và phòng thí nghiệm nghiên cứu (gọi tắt là Bộ môn đào tạo).  

4. Sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học, NCS được Nhà Trường ra quyết định 
chính thức công nhận là NCS của Bộ môn đào tạo.  

5. Thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục đăng ký nhập học theo thời gian qui 
định (khoản 3, điều 1), không được công nhận là NCS của Nhà Trường. 

Điều 33.  Đăng ký học tập, nghiên cứu hàng năm 

1. Vào đầu mỗi năm học, NCS phải thực hiện thủ tục đăng ký học tập, nghiên cứu cho 
năm học mới. Hồ sơ đăng ký là một trong những cơ sở pháp lý cần thiết để tiến hành 
các thủ tục kế tiếp cho chương trình đào tạo. 

2. Hạn chót đăng ký tiếp tục chương trình học tập, nghiên cứu là ngày 30 tháng 9 hàng 
năm. NCS không đăng ký tiếp tục chương trình học tập, nghiên cứu, được coi là tự ý 
thôi học và Nhà Trường sẽ làm thủ tục xóa tên trong danh sách NCS của Trường. 

Điều 34.  Quản lý NCS 

1. Bộ môn đào tạo, Khoa quản lý ngành, Phòng ĐT-SĐH, các cá nhân và đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm về việc tổ chức và quản lý học tập, nghiên cứu của NCS theo 
Qui chế đào tạo SĐH do Bộ Giáo dục – Đào tạo và Đại học Quốc gia TP. HCM ban 
hành; theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo SĐH do Trường Đại học Bách 
Khoa ban hành. 

2. NCS phải báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình học tập, nghiên cứu. Thời hạn nộp 
báo cáo cho Phòng ĐT-SĐH là 15/3 và 15/9 hàng năm. 

3. NCS nộp báo cáo muộn hơn thời hạn qui định, hay không nộp báo cáo, sẽ không 
được cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho năm học tương ứng. 

4. NCS không nộp đủ báo cáo trong năm học trước (trước thời hạn 15/9) sẽ bị Nhà 
Trường buộc thôi học. 
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Điều 35.  Thu chi trong đào tạo tiến sĩ 

1. Việc thu, chi phục vụ đào tạo tiến sĩ được thực hiện theo Quy định của Nhà Trường 
áp dụng cho năm học tương ứng. 

2. NCS thuộc diện được cấp kinh phí đào tạo từ ngân sách Nhà nước, được       sử dụng 
một phần kinh phí để mua vật tư, dụng cụ thí nghiệm, sách tham khảo, . . . phục vụ 
trực tiếp cho đề tài nghiên cứu nếu thực hiện đầy đủ các báo cáo học tập, nghiên cứu; 
thực hiện đúng kế hoạch học tập, nghiên cứu đã đăng ký. 

3. Để được cấp kinh phí phục vụ nghiên cứu, NCS cần nộp cho Phòng ĐT-SĐH đơn 
xin cấp kinh phí phục vụ học tập, nghiên cứu đã được cán bộ hướng dẫn chính và 
Trưởng Bộ môn đào tạo thông qua. 

4. Tài sản mua sắm từ kinh phí đào tạo phải được nhập vào sổ quản lý thiết bị do Bộ 
môn đào tạo quản lý. 

Điều 36.  Tổ chức học tập chương trình cao học 

NCS chưa có bằng thạc sĩ, hoặc có bằng thạc sĩ ở chuyên ngành gần với chuyên ngành 
đào tạo tiến sĩ, phải đăng ký học và thi các môn học quy định cùng với các lớp, khóa đào 
tạo thạc sĩ hoặc làm đơn đăng ký học tập theo kế hoạch riêng nếu Nhà Trường không tổ 
chức đào tạo thạc sĩ cho chuyên ngành tương ứng. Thời hạn hoàn thành chương trình cao 
học là 2 năm kể từ ngày có quyết định trúng tuyển thi NCS. 

Điều 37.  Xét duyệt chuyên đề tiến sĩ  (CĐTS) 

1. Muộn nhất sau 30 ngày kể từ ngày Nhà Trường chính thức công nhận NCS của Bộ 
môn đào tạo, Tập thể hướng dẫn và NCS phải hoàn thành thủ tục đề nghị CĐTS, bao 
gồm tên chuyên đề, đề cương tổng quát và cán bộ hướng dẫn chuyên đề, trình 
Trưởng Bộ môn đào tạo và Hội đồng khoa học Khoa quản lý ngành đào tạo thông 
qua.  

2. Phòng ĐT-SĐH lập hồ sơ trình Ban giám hiệu xem xét và ra quyết định về CĐTS 
cho NCS. 

Điều 38.  Thực hiện CĐTS 

1. Các CĐTS được thực hiện bằng cách tự học, tự nghiên cứu của NCS dưới sự giúp đỡ 
của cán bộ hướng dẫn chuyên đề.  

2. Bộ môn đào tạo có trách nhiệm tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học để NCS trao đổi 
và tranh luận về các vấn đề của CĐTS (ít nhất là 1 buổi sinh hoạt/1 CĐTS) và phải 
nộp biên bản buổi sinh hoạt khoa học về CĐTS liên quan cho Phòng ĐT-SĐH. 

3. Biên bản buổi sinh hoạt khoa học được coi là 1 trong những điều kiện để Hiệu 
Trưởng ra quyết định cho phép thành lập Hội đồng bảo vệ CĐTS liên quan. 
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Điều 39. Thành lập hội đồng đánh giá CĐTS 

1. Để được thành lập Hội đồng (HĐ) đánh giá CĐTS, NCS cần nộp cho Phòng ĐT-
SĐH Hồ sơ đề nghị thành lập HĐ, bao gồm: đơn xin bảo vệ CĐTS của NCS; công 
văn đề nghị thành phần HĐ của Trưởng Bộ môn đào tạo; 04 tập thuyết minh báo cáo 
chuyên đề. Toàn bộ hồ sơ phải được Trưởng Khoa quản lý ngành thông qua. 

2. Mỗi chuyên đề cần thành lập HĐ đánh giá riêng. Thành phần Hội đồng do Trưởng 
Bộ môn đào tạo đề nghị. Hội đồng bao gồm 3 thành viên, trong đó tập thể hướng dẫn 
NCS không được làm chủ tịch hoặc thư ký HĐ. 

3. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng ĐT-SĐH trình Hiệu Trưởng xem xét và ra quyết 
định thành lập HĐ đánh giá CĐTS. 

Điều 40. Tổ chức HĐ đánh giá  CĐTS 

1. Thời hạn tổ chức HĐ đánh giá các CĐTS là năm thứ 3 đối với NCS chưa có bằng 
thạc sĩ  và năm thứ 2 đối với NCS có bằng thạc sĩ. 

2. Muộn nhất sau 30 ngày kể từ ngày Hiệu Trưởng ký quyết định thành lập HĐ, Bộ 
môn đào tạo phải tổ chức HĐ đánh giá CĐTS cho NCS. 

3. Ít nhất 7 ngày trước khi tổ chức HĐ, Bộ môn có trách nhiệm thông báo cho Phòng 
ĐT-SĐH và Khoa quản lý ngành về thời gian, địa điểm tổ chức HĐ. Việc tổ chức 
HĐ phải được thực hiện trong các ngày làm việc hành chính của Nhà Trường và 
không tổ chức bảo vệ quá 2 chuyên đề trong 1 ngày làm việc đối với 1 NCS.  

4. Phòng ĐT-SĐH có trách nhiệm gửi giấy mời tham gia HĐ, Quyết định thành lập 
HĐ, thuyết minh báo cáo CĐTS của NCS tới các thành viên HĐ.  

Điều 41.  Đánh giá CĐTS 

1. Hội đồng đánh giá và chấm điểm theo văn bản “Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào 
tạo sau đại học” do bộ GD-ĐT ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2000. 

2. Kết quả đánh giá chuyên đề phải được lập thành biên bản và nộp cho Phòng ĐT-
SĐH để làm căn cứ cấp bảng điểm cho NCS.  

Điều 42.  Xét duyệt và tổ chức đánh giá LATS ở cấp cơ sở 

1. Xét duyệt  

a. Sau khi NCS đã hoàn thành chương trình học tập và luận án theo qui định, Tập 
thể hướng dẫn, Bộ môn đào tạo, Khoa quản lý ngành tiến hành các thủ tục đề 
nghị thành lập Hội đồng đánh giá LATS ở cấp cơ sở. 

b. Căn cứ đề nghị của Tập thể hướng dẫn, Bộ môn đào tạo và Khoa quản lý ngành, 
Phòng ĐT-SĐH trình Ban giám hiệu xem xét và ra quyết định thành lập Hội 
đồng đánh giá LATS ở cấp cơ sở. 
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2. Tổ chức đánh giá  
a. Căn cứ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS ở cấp cơ sở, Phòng ĐT-

SĐH thông báo cho NCS, Tập thể hướng dẫn và các thành viên Hội đồng tiến 
hành các thủ tục chuẩn bị cho buổi bảo vệ. 

b. Trong thời gian muộn nhất là 60 ngày kể từ ngày Hiệu Trưởng ký Quyết định 
thành lập Hội đồng, Bộ môn đào tạo và Khoa quản lý ngành chịu trách nhiệm tổ 
chức Hội đồng đánh giá LATS cho NCS.   

c. Việc đánh giá LATS ở cấp cơ sở có giá trị tư vấn cho Hiệu Trưởng đề nghị 
ĐHQG cho phép NCS bảo vệ LATS trước Hội đồng chấm LATS cấp Nhà nước. 

Điều 43.  Đề nghị bảo vệ LATS cấp Nhà nước 

1. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày LATS được thông qua ở cấp cơ sở, Chủ tịch Hội 
đồng gửi hồ sơ đánh giá LATS cho Phòng ĐT-SĐH. 

2. Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày LATS được thông qua ở cấp cơ sở, 
Nhà Trường gửi hồ sơ và kết quả đánh giá của Hội đồng đến ĐHQG đề nghị cho 
phép NCS bảo vệ LATS trước Hội đồng chấm LATS cấp Nhà nước. 

Điều 44.  Tổ chức bảo vệ LATS cấp  Nhà nước 

3. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Nhà Trường nhận được Quyết định thành lập Hội 
đồng chấm LATS cấp Nhà nước, Phòng ĐT-SĐH và Hội đồng có trách nhiệm thực 
hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức bảo vệ LATS cho NCS. NCS không được 
phép tham gia vào quá trình chuẩn bị tổ chức buổi bảo vệ này.  

1. Nếu luận án không được Hội đồng chấm luận án thông qua, NCS được phép sửa 
chữa luận án và đề nghị bảo vệ lần 2 theo Qui chế đào tạo sau đại học. 

Điều 45.  Quản lý NCS tự túc 

Theo Quy chế Đào tạo Sau đại học, khi hết thời hạn đào tạo, nếu NCS chưa hoàn thành luận 
án thì trong hai năm kể từ khi hết hạn có thể trở lại cơ sở đào tạo xin bảo vệ nếu được cơ 
quan hoặc địa phương đề nghị, tập thể hướng dẫn đồng ý và cơ sở đào tạo chấp thuận. Để 
có cơ sở xem xét  cho phép NCS tự túc bảo vệ luận án sau thời gian hai năm nghiên cứu 
theo chế độ tự túc, Nhà Trường quy định đối với việc quản lý NCS tự túc như sau :  

1. NCS được xem xét nghiên cứu tự túc (NCTT) nếu đã hoàn thành đầy đủ các CĐTS 
trong thời hạn đào tạo và nộp đầy đủ Hồ sơ đề nghị NCTT trong thời gian 30 ngày 
kể từ ngày hết thời hạn đào tạo (tính cả thời gian đã được phép gia hạn, nếu có). 

2. Hồ sơ đề nghị NCTT bao gồm: đơn xin NCTT của NCS; Giấy đồng ý hướng dẫn 
NCS theo chế độ tự túc của tập thể hướng dẫn; Giấy chấp thuận của Trưởng Bộ môn 
đào tạo cho phép NCS tiếp tục làm việc tại Bộ môn. Toàn bộ hồ sơ phải được 
Trưởng Khoa quản lý ngành thông qua.Phòng ĐT-SĐH trình Hiệu Trưởng xem xét 
Hồ sơ và ra Quyết định NCS thực hiện nghiên cứu theo chế độ tự túc hai năm.  
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3. NCS làm việc theo chế độ NCTT phải chấp hành đầy đủ qui định đăng ký học tập, 
nghiên cứu; báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu định kỳ 6 tháng hàng năm như qui 
định đối với NCS còn thời hạn học tập; phải đóng học phí toàn phần và chịu mọi 
khoản chi phí liên quan đến việc làm NCS của bản thân. 

4. Việc tổ chức đánh giá LATS ở cấp cơ sở; đề nghị thành lập và tổ chức Hội đồng 
chấm LATS cấp Nhà nước được thực hiện như đối với NCS còn thời hạn học tập. 

5. Nếu hết thời hạn hai năm NCTT, NCS vẫn chưa hoàn thành LATS, Nhà Trường 
không còn trách nhiệm quản lý đối với việc học tập, nghiên cứu của NCS. 

Điều 46.  Các qui định này được áp dụng cho toàn thể NCS của Trường ĐHBK - ĐHQG 
TP. HCM. Tất cả NCS đều được thông báo cụ thể về các qui định này. 

Điều 47.  Việc thực hiện tốt các qui định này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SĐH 
của Trường ĐHBK - ĐHQG TP. HCM. Cá nhân vi phạm qui định này, tùy mức độ, sẽ chịu 
sự xử lý của Hội Đồng Kỷ Luật Nhà Trường. 
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	4. Việc tổ chức đánh giá LATS ở cấp cơ sở; đề nghị thành lập và tổ chức Hội đồng chấm LATS cấp Nhà nước được thực hiện như đối với NCS còn thời hạn học tập. 
	5. Nếu hết thời hạn hai năm NCTT, NCS vẫn chưa hoàn thành LATS, Nhà Trường không còn trách nhiệm quản lý đối với việc học tập, nghiên cứu của NCS. 


