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BỘ CÔNG THƯƠNG 
VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ  

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 PHỤ LỤC 
 

  QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUI ĐỊNH TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 

                 Kèm theo quyết định số: 63  /QĐ-NCCK ngày 25  tháng  4  năm 2014 của Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Cơ khí. 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo và Qui định 
đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Cơ khí, quy trình học tập, nghiên cứu khoa 
học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại  Viện Nghiên cứu Cơ khí được thực hiện như sau: 

 
I. THỜI GIAN VÀ QUI TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ 
KHÍ TẠI  VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ. 
 ( Bổ sung vào điều 14 chương VI trong Qui định tổ chức và quản lý đào tạo sau Đại học 
của Viện Nghiên cứu Cơ khí được Viện trưởng ký, ban hành: 86/QĐ- NCCK ngày 10 
tháng 3 năm 2013 ). 
I.1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ: đối với người đã có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung 
liên tục; 4 năm đối với nghiên cứu sinh không có điều kiện theo học tập trung liên tục 
được Viện trưởng chấp nhận, chương trình đào tạo của nghiên cứu sinh phải có tổng thời 
gian học và nghiên cứu như quy định trong đó ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Viện 
để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

 
I.2. QUY TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH 

Bước Nội dung Thời gian 

Bước 1 
 

 - QĐ công nhận nghiên cứu sinh: 02 tuần sau khi có kết quả 
trúng tuyển. 
- QĐ công nhận tên đề tài và phân công người hướng dẫn: 
02 tuần sau khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.  
 

Bước 2 

 - Trong thời gian 12-14 tháng kể từ khi có quyết định công 
nhận nghiên cứu sinh (đối với nghiên cứu sinh học tập 
trung). 
- Trong thời gian 16-18 tháng kể từ khi có quyết định công 
nhận nghiên cứu sinh (đối với nghiên cứu sinh học không 
tập trung).  
- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 
phải hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức trong 
thời gian 12-14 tháng kể từ khi có quyết định công nhận 

 
NHẬP HỌC  

 
HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TIẾN SĨ 
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nghiên cứu sinh.  

 Bước 3 

 
 

 

 
Trong thời gian 12-16 tháng kể từ khi có quyết định công 
nhận nghiên cứu sinh. 

 Bước 4 

  
Trong thời gian 16-18 tháng kể từ khi có quyết định công 
nhận nghiên cứu sinh.  

 Bước 5 

  
- Trong thời gian từ 24-28 tháng (đối với nghiên cứu sinh 
học 3 năm).  
- Trong thời gian 30- 36 tháng (đối với nghiên cứu sinh học 
4 năm).  

Bước 6 

 
 
 

 
Tối đa 3 tháng sau khi bảo vệ Luận án cấp cơ sở, nghiên 
cứu sinh phải nộp Luận án đã chỉnh sửa cho Viện. 
 

Bước 7 

  
Tối đa 03 tháng từ khi có quyết định thành lập, Hội đồng 
phải họp đánh giá Luận án cho nghiên cứu sinh.  
 
 

Bước 8 

 
 
Tối thiểu đủ 03 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công Luận 
án cấp Viện. 

 
Bước 1. Nhập học và hoàn thành các học phần bổ sung và học phần trình độ tiến sĩ 

- Tiến hành các thủ tục nhập học. 
- Xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu nộp về Trung tâm Đào tạo trong vòng 01 

tháng kể từ ngày nhập học. 
- Tất cả các nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần trình độ tiến sĩ gồm từ 

03 đến 05 học phần bắt buộc (6-10 tín chỉ), 01-03 học phần tự chọn (2-6 tín chỉ) tùy theo 
hướng nghiên cứu của luận án tiến sĩ theo đề nghị của người hướng dẫn khoa học bằng 
văn bản. 

- Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ phải hoàn thành các học phần của 
chương trình thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí. 

BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
CẤP HỌC VIỆN 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC 
VỊ VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ 

 

Phản biện  
độc lập 

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ  

CẤP CƠ SỞ  

HOÀN THÀNH TIỂU LUẬN 

 TỔNG QUAN 
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- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sỹ chuyên ngành gần phải hoàn thành 6 
học phần bổ sung với 12 tín chỉ.    
Bước 2. Hoàn thiện đề cương chi tiết Luận án tiến sĩ và bài Tiểu luận tổng quan. 
2.1.Hoàn thiện đề cương chi tiết Luận án 

Đề cương chi tiết gồm những nội dung cơ bản sau:  
- Phần mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; mục đích nghiên cứu; đối tượng và phạm 

vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu của Luận án. 
- Phần nội dung nghiên cứu sinh dự kiến nghiên cứu: gồm các chương, mục và nội 

dung cơ bản của luận án. 
- Bản thảo đề cương chi tiết phải có ý kiến  nhận xét của tập thể người hướng dẫn 

khoa học. 
  

2.2. Bảo vệ bài Tiểu luận tổng quan tình hình nghiên cứu 
Bài Tiểu luận tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài luận án 

có dung lượng từ 30 đến 40 trang ( tương đương 2 tín chỉ). Nội dung bài tiểu luận tổng 
quan gồm: 

- Trình bày vắn tắt về đề tài luận án. 
- Liệt kê khái quát về kết quả nghiên cứu của các công trình, bài viết đã được công 

bố trong nước và ngoài nước có liên quan mật thiết đến đề tài luận án. 
- Phân tích và nêu rõ những mặt thành công và mức độ thành công của các công 

trình nghiên cứu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài luận án; 
- Phân tích và nêu rõ những vấn đề liên quan đến đề tài luận án mà trong các công 

trình nói trên đã đề cập nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để, đang còn có những 
ý kiến khác nhau hoặc còn đang bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Lựa chọn và xác định những vấn đề nội dung luận án mà tác giả cần và sẽ tập 
trung giải quyết. 

- Danh mục tài liệu tham khảo các công trình đã trích dẫn ở tiểu luận tổng quan. 
 Tiểu luận tổng quan phải có xác nhận của người hướng dẫn khoa học. 

 
 Bước 3. Chuyên đề tiến sĩ và bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 
 3.1 Chuyên đề tiến sĩ: mỗi nghiên cứu sinh phải viết và bảo vệ từ 2 đến 3 chuyên 
đề tiến sĩ, mỗi chuyên đề có dung lượng từ 35 đến 50 trang. Chuyên đề tiến sĩ phải liên 
quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu của đề tài Luận án, gồm các nội dung chính sau: 
 1. Chuyên đề tiến sĩ 1 

+ Phần Mở đầu: Từ những kết luận chính rút ra của báo cáo tổng quan cần trình 
bày: tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án;  

+ Phân tích đánh giá những đóng góp hạn chế của các công trình trích dẫn trong 
báo cáo tổng quan, hướng nghiên cứu mở rộng liên quan đến đề tài luận án; 

+ Phân tích đánh giá có trích dẫn sâu về các công trình trích dẫn ở báo cáo tổng 
quan để làm rõ tính mới của đề tài luận án đã chọn; 

+ Xác định rõ những nội dung chính cần thực hiện của luận án từ cơ sở lý thuyết 
trên; 

+ Kết luận chuyên đề tiến sĩ 1.  
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Tài liệu tham khảo 
2. Chuyên đề tiến sĩ 2 
Từ các kết luận của chuyên đề tiến sĩ 1 dẫn đến các nội dung cần giải quyết trong 

chuyên đề tiến sĩ 2 như sau: 
 + Mở đầu: nêu sự cần thiết phải sử dụng các trang thiết bị, mô hình thí nghiệm 
như thế nào ở Việt Nam để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của luận án đề ra ?; 
 + Trình bày về: mô hình thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm sử dụng trong việc nghiên 
cứu luận án; 
 + Trình bày về: các phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết với thực nghiệm, 
cụ thể về những nội dung tiến hành thí nghiệm cần thiết bị gì, đồ gá nào.., phương pháp 
đo đạc và sử lý số liệu thực nghiệm; tiêu chí nào để đánh giá mẫu thí nghiệm…? 
 + Trình bày về: các phần mềm tin học ứng dụng trong quá trình nghiên cứu của 
luận án. 
 + Kết luận chuyên đề tiến sĩ 2 
 3. Chuyên đề tiến sĩ 3 
 + Trình bày: các kết quả thí nghiệm thăm dò công nghệ hoặc thiết kế chế tạo mô 
hình thí nghiệm; 
 + Phân tích đánh giá các kết quả thí nghiệm đợt đầu sử dụng các phần mềm tin 
học chuyên dụng để đánh giá; 
 + Rút ra các kết luận cần điều chỉnh các thông số công nghệ hoặc thiết kế nào và 
trong phạm vi khảo sát nào để tiến hành thí nghiệm lại; 
 + Xây dựng các mô hình toán mô phỏng hoặc mô hình điều khiển qui trình công 
nghệ, thiết bị chuyên dụng ứng dụng cho mô hình thử nghiệm đã chọn; 
 + Kết luận chuyên đề 3: những điều chính tác giả đã phát hiện vùng các thông số 
công nghệ đã chọn đạt yêu cầu chưa; cần điều chỉnh ở mức độ nào trong bài toán qui 
hoạch thực nghiệm ?. 

3.2 Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ 
Hồ sơ xin bảo vệ chuyên đề tiến sỹ gồm: 
- Đơn xin bảo vệ có đồng ý của người hướng dẫn khoa học. 
- Bản thảo các chuyên đề có xác nhận của người hướng dẫn khoa học. 

Bước 4. Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở  
( bổ sung vào điều 21 chương VII Qui định tổ chức và quản lý đào tạo sau Đại học của 
Viện Nghiên cứu Cơ khí được Viện trưởng ký, ban hành: 86/QĐ- NCCK ngày 10 tháng 3 
năm 2013). 
 

Hồ sơ xin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm: 
- Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở có xác nhận của tập thể người hướng 

dẫn khoa học. 
- Nhận xét của người hướng dẫn khoa học 
- Lý lịch khoa học (cập nhật đến ngày nộp hồ sơ xin bảo vệ luận án cấp cơ sở) 
- Bảng điểm nghiên cứu sinh và các chứng chỉ liên quan. 
- Công trình nghiên cứu khoa học, bài báo: Tối thiểu 02 bài báo khoa học đăng 

trên các Tạp chí chuyên ngành, phản ảnh nội dung chính của Luận án. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



5 
 

-  Bản thảo luận án và tóm tắt luận án. 
- Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 theo khung tham khảo 

châu Âu, trong thời hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở. 
- Thông tin bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS phải đăng trên Website của Viện 

30 ngày trước khi bảo vệ 
 Bước 5. Phản biện độc lập 

Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, NCS được phép sửa chữa luận án theo ý 
kiến của các thành viên trong Hội đồng trong vòng 03 tháng. Hồ sơ trình Viện trưởng xin 
gửi Luận án đến phản biện độc lập gồm các loại giấy tờ sau: 

1. Biên bản đánh giá luận án cấp cơ sở 
2. Bản giải trình các điểm đã bổ sung, sửa chữa (có đầy đủ chữ ký xác nhận của tất 

cả các thành viên Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở) 
3. Ba bộ sao chụp các công trình khoa học liên quan đến nội dung luận án của 

NCS. Bản photo bài báo gồm: bìa tạp chí, mục lục, bài báo trong đó có 02 bộ xóa tên 
NCS trên các công trình, bài báo đó. 

4. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả bài báo, công trình nghiên cứu (nếu có) 
5. Ba bản luận án đóng bìa mềm, trong đó 02 bản không có thông tin về NCS, 

người hướng dẫn và cơ sở đào tạo. 
6. Ba bản tóm tắt luận án trong đó có 02 bản không có thông tin về NCS, người 

hướng dẫn và cơ sở đào tạo 
 Hồ sơ sau khi có nhận xét của 02 phản biện độc lập: 

1. Nếu NCS được 02 phản biện đồng ý cho phép bảo vệ cấp Viện nhưng cần sửa 
chữa: 

- NCS được phép sửa chữa những điểm theo yêu cầu của phản biện độc lập hoặc 
có thể bảo lưu ý kiến của mình và phải giải trình  lí do vì sao bảo lưu những ý kiến đó. 

- Sau khi chỉnh sửa, NCS đóng 01 hoặc 02 luận án bìa mềm, 02 bản tóm tắt luận 
án, 03 bản giải trình những điểm chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các phản biện độc 
lập (có chữ ký của người hướng dẫn khoa học). 
      2. Trường hợp cả hai phản biện độc lập đánh giá luận án chưa đạt yêu cầu, Viện sẽ 
mời thêm 01 phản biện khác. Trong trường hợp này, NCS phải gửi lại hồ sơ như trình tự 
ban đầu. 

3. Nếu có thêm 01 phản biện độc lập nữa đánh giá luận án chưa đạt yêu cầu thì 
Viện yêu cầu NCS sửa chữa, bổ sung luận án và đánh giá lại Luận án cấp cơ sở sớm nhất 
là sau 06 tháng, muộn nhất là 24 tháng kể từ ngày Luận án được trả lại. 
 Bước 6. Bảo vệ Luận án cấp Viện 

Sau khi đã được các phản biện độc lập đồng ý cho bảo vệ luận án cấp Viện, NCS 
nộp các tài liệu sau: 

1. Hai bản luận án đóng bìa cứng: luận án dài không quá 150 trang A4, không kể 
tài liệu tham khảo và phụ lục. (Theo quy định tại Khoản 2, điều 30 của Thông tư 
05/2012/TT-BGDĐT) 

2. Hai bản tóm tắt luận án gồm cả bản tiếng Việt và tiếng Anh)  
Luận án và tóm tắt luận án được trưng bày ở phòng đọc thư viện Viện ít nhất 30 

ngày trước ngày bảo vệ. 
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3. Trang thông tin về những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án có chữ 
ký xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học (Bản tiếng Việt và tiếng Anh) để đăng 
tải trên Website của Viện và của Bộ Giáo dục và đào tạo (duatin@moet.edu.vn) trước 
ngày bảo vệ 30 ngày. 

4. Đĩa CD gồm các file: toàn văn luận án, tóm tắt luận án bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh, bản trích yếu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

5. Thông tin về bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS phải đăng tải trên 
Website của Viện 30 ngày trước khi bảo vệ 
 Bước 7.Cấp bằng tiến sĩ  

Điều kiện để lập hồ sơ xét cấp bằng tiến sỹ: 
- Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án cấp Viện; 
- Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung luận án theo nghị quyết của Hội đồng 

đánh giá luận án cấp Viện; đã được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và xác nhận; 
- NCS không có tên trong danh sách thẩm định luận án theo thông báo của Bộ 

Giáo dục và đào tạo; 
- NCS đã nộp thư viện Quốc Gia toàn văn luận án và các tài liệu của phiên họp 

đánh giá luận án cấp Viện. 
Hồ sơ xin cấp bằng tiến sĩ gồm: 
- Biên bản buổi bảo vệ luận án cấp Viện; 
- Nghị quyết của Hội đồng; 
- Bản nhận xét tất cả các thành viên Hội đồng, các Cơ quan và các nhà Khoa học 

gửi tới Hội đồng; 
- Biên bản kiểm phiếu, các phiếu đánh giá; 
- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh; 
- Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ; 
- Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của thư viện Quốc gia Việt Nam; 
- Tờ báo đăng tin hoặc bản sao chụp tin đăng báo ngày bảo vệ. 
- Bản in trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án 

trên Website của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Viện Nghiên cứu Cơ khí. 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU SINH  

1. Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh là thành viên mở rộng của Trung tâm 
chuyên môn, có trách nhiệm tham gia các sinh hoạt khoa học do Trung tâm tổ chức, có 
trách nhiệm báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình học tập, nghiên cứu và đề cương 
nghiên cứu với Trung tâm chuyên môn.  

2. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài luận án, nghiên cứu sinh phải thực 
hiện các nhiệm vụ: 

a) Thực hiện đúng kế hoạch dự kiến để xin ý kiến và trao đổi chuyên môn với 
người hướng dẫn.  

b) Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt khoa học của Trung tâm chuyên môn, ít 
nhất 4 lần/năm. Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học tại trung tâm chuyên môn ít nhất 
2 lần/năm. Có Biên bản sinh hoạt chuyên môn, có xác nhận của Trung tâm chuyên môn 
và gửi kèm sản phẩm khoa học đến Trung tâm Đào tạo thuộc Viện. 
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c) Kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh đến trước khi bảo vệ luận án 
cấp cơ sở, viết ít nhất 02 bài báo khoa học công bố nội dung của luận án (không kể những 
bài báo khoa học đã được đăng trước thời điểm xét tuyển nghiên cứu sinh) đăng trên các 
tạp chí khoa học có phản biện độc lập, theo danh mục tạp chí do Viện quy định; 

d) Viết báo cáo khoa học và tham gia các sinh hoạt khoa học có liên quan đến 
nhiệm vụ nghiên cứu của mình ở trong và ngoài Viện.  

đ) Định kỳ báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu của mình với người hướng dẫn, 
với Trung tâm chuyên môn và Trung tâm Đào tạo theo kế hoạch 06 tháng 1 lần bằng văn 
bản kèm theo sản phẩm khoa học.   

3. Trong quá trình học tập, nghiên cứu sinh phải dành thời gian tham gia vào các 
hoạt động chuyên môn, trợ giảng, nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực tập hoặc nghiên 
cứu khoa học tại Viện theo sự phân công của Trung tâm Đào tạo.  

4. Vào tháng 11 hàng năm, nghiên cứu sinh phải có báo cáo về kết quả học tập và 
tiến độ nghiên cứu của mình bao gồm: những học phần, số tín chỉ đã hoàn thành; kết quả 
nghiên cứu, tình hình công bố kết quả nghiên cứu; kế hoạch học tập, nghiên cứu trong 
năm học mới nộp cho Trung tâm Đào tạo để trình Viện xem xét đánh giá.  

5. Nghiên cứu sinh không được tìm hiểu hoặc tiếp xúc với phản biện độc lập, 
không được liên hệ hoặc gặp gỡ với các thành viên Hội đồng cấp Viện trước khi bảo vệ 
luận án; không được tham gia vào các quá trình chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án như đưa 
hồ sơ luận án đến các thành viên Hội đồng; không được tiếp xúc để lấy các bản nhận xét 
luận án của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, các tổ chức khoa học. 

6. Nghiên cứu sinh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo 
quy định của Viện Nghiên cứu Cơ khí.  

7. Nếu nghiên cứu sinh không trao đổi học thuật với người hướng dẫn khoa học, 
không có sản phẩm nghiên cứu khoa học, không thực hiện quy định sinh hoạt khoa học ở 
Trung tâm chuyên môn hoặc không đóng học phí trong vòng 12 tháng, Trung tâm Đào 
tạo sẽ trình Giám đốc Viện quyết định việc có cho phép nghiên cứu sinh tiếp tục học tập 
hay không.  
IV. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NCS BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP VIỆN 
TRƯỚC THỜI HẠN. 
( Bổ sung vào điều 22 và điều 26 chương VII trong Qui định tổ chức và quản lý đào tạo 
sau Đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí được Viện trưởng ký, ban hành: số 86/QĐ- 
NCCK ngày 10 tháng 3 năm 2013). 

NCS được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp Viện trước thời hạn theo thời 
gian theo qui định không quá 6 tháng phải đạt được các yêu cầu dưới đây và phải được 
Viện trưởng xem xét phê duyệt: 

- NCS đã hoàn thành các bước theo qui định của chương trình đào tạo trình độ tiến 
sĩ của Viện( có xác nhận của Trung tâm Đào tạo); 

- NCS hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu thể hiện qua kết quả nghiên cứu được 
công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước có uy tín có nhận xét và đề nghị 
cho NCS bảo vệ luận án tiến sĩ trước thời hạn của tập thể người hướng dẫn; 

- Đạt được một trong các thành tích sau: 
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+ Có 05 bài báo khoa học được công bố trong đó có ít nhất 01bài báo khoa học 
được đăng tải trên tạp chí khoa học công nghệ ở nước ngoài trong thời gian là NCS;  

+ Đạt giải thưởng Quốc tế hoặc Quốc gia về khoa học công nghệ;  
+ Là chủ nhiệm hoặc thành viên chính tham gia thực hiện đề tài khoa học Công 

nghệ cấp Nhà Nước đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên có tên trong phiếu xác nhận 
của cục thông tin Bộ Khoa học Công nghệ. 

+ Là chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương 
đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc có phiếu xác nhận của cục thông tin Bộ Khoa học 
Công nghệ. 

 
 
 

                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 
                                                                                                            (đã ký) 
 
 
 
 
                                                                                                         Nguyễn Chỉ Sáng 
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