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MỞ ĐẦU 
 

            Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo trình độ 
tiến sĩ được qui định trong thông tư số: 10/2009/TT- BGDĐT Ban hành qui chế đào 
tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ 
khí đã ký ban hành Qui định Đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Cơ khí, 
kèm theo quyết định số: 65/QĐ-NCCK ngày 25 tháng 10 năm 2010. Để cụ thể hóa 
qui định trên và xác định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân 
tham gia hoạt động đào tạo tiến sĩ tại Viện, hoàn thiện các qui định về chương trình 
khung, cơ chế tài chính trong hoạt động đào tạo sau đại học. Viện Nghiên cứu Cơ 
khí đã xây dựng và ban hành qui định quản lý hoạt động đào tạo sau đại học của 
Viện Nghiên cứu Cơ khí. 

            Các Trường đại học, Các Học viện …có hệ thống đào tạo trình độ từ đại học, 
cao học, tiến sĩ, có cơ cấu tổ chức: khoa, viện, bộ môn, qui mô quản lý và đào tạo 
hàng trăm Nghiên cứu sinh được tổ chức quản lý đào tạo sau đại học theo 3 cấp: 
Trường, Khoa, Bộ môn. 

Viện Nghiên cứu Cơ khí với cơ cấu tổ chức dưới Viện gồm: Trung tâm Đào 
tạo, các phòng chức năng, các Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chuyên ngành, các 
phòng thí nghiệm, thư viện…. qui mô quản lý và đào tạo thường xuyên  không quá 
30 Nghiên cứu sinh. Do vậy qui định quản lý đào tạo sau Đại học của Viện có tính 
đặc thù riêng để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Viện và tuân thủ các qui định đào 
tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như các qui định khác có liên 
quan.  

Qui định này gồm 10 chương và 37 điều. 
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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 

 
 

 
QUY ĐỊNH 

 QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ 

(Kèm theo quyết định số: 86 /QĐ- NCCK ngày 10   tháng  3  năm 2013) 
 

Chương I 
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản qui định quản lý đào tạo sau đại học này xác định cụ thể cơ cấu tổ 

chức và cơ chế quản lý, chức năng của các bộ phận, nhiệm vụ của các cá nhân có 
liên quan đến công tác đào tạo trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học của Viện 
Nghiên cứu Cơ khí. 

2. Văn bản qui định quản lý đào tạo sau đại học này được xây dựng trên cơ 
sở cụ thể hóa “Qui định đào tạo trình độ tiến sĩ” ban hành kèm theo quyết định số 
65/QĐ- NCCK ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ 
khí và các qui chế, qui định hiện hành về đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Những vấn đề không đề cập trong qui định này sẽ được vận dụng theo 
các qui định và qui chế trên. 

3. Văn bản qui định quản lý đào tạo sau đại học này chỉ áp dụng trong phạm 
vi nội bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí. 
 

Điều 2. Cơ cấu tổ chức- Quản lý đào tạo bồi dưỡng sau đại học 
Tham gia công tác quản lý đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí 

bao gồm các đơn vị và các cá nhân: 
1. Ban Giám đốc Viện; 
2. Hội đồng Đào tạo sau đại học của Viện; 
3. Trung tâm Đào tạo thuộc Viện; 
4. Các Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các Phòng chức năng, các phòng thí 

nghiệm chuyên ngành và thư viện; 
5. Giảng Viên, người hướng dẫn khoa học, nghiên cứu sinh. 
Cơ chế tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học của Viện 

Nghiên cứu Cơ khí được tổ chức theo hai cấp: Viện, Trung tâm (gồm Trung tâm 
đào tạo, các phòng chức năng, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các phòng thí 
nghiệm, thư viện). 
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Chương II 
HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

 
Điều 3. Hội đồng Đào tạo sau đại học của Viện 
Hội đồng Đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí có chức năng tư 

vấn cho Viện trưởng về chiến lược phát triển, các giải pháp để nâng cao chất lượng  
hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học của Viện. 

Nhiệm vụ của Hội đồng: 
1. Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo 

sau đại học ngắn hạn và dài hạn của Viện; đào tạo chuyên đề và đào tạo lại phù hợp 
với phương hướng phát triển của Nhà nước và của Viện. 

2. Tổ chức và triển khai các giải pháp nhằm phát triển tốt và bền vững các 
hoạt động đào tạo sau đại học của Viện. 

3. Thực hiện các hoạt động đào tạo sau đại học của Viện theo đúng các quy 
chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Viện; Xây dựng chương trình đào tạo phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. 

4. Chỉ đạo và cùng Trung tâm Đào tạo quản lý, thực hiện toàn bộ các hoạt 
động đào tạo từ khi tuyển sinh đến khi bảo vệ luận án cấp Viện.  

5. Xem xét và đề nghị bổ sung, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng khi cần 
thiết. 

Thành phần của hội đồng: 
Thành phần Hội đồng gồm có: 
- Chủ tịch Hội đồng; 
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng; 
- 01 Ủy viên Thường trực Hội đồng; 
- Các Ủy viên Hội đồng khác; 
- 01 Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng. 
Ngoài ra, Hội đồng có 01 Thư ký hành chính. 
1. Chủ tịch Hội đồng 
+ Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng đề nghị và Viện trưởng ký quyết định giao 

nhiệm vụ cùng với các thành viên khác của Hội đồng. 
+ Chủ tịch Hội đồng có các nhiệm vụ: 
a) Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo các quy định của quy chế này; 
b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng; 
c) Chỉ đạo Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung và chương trình các 

phiên họp; 
d) Phân công các thành viên Hội đồng chuẩn bị tài liệu cần thiết về các vấn 

đề sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng; 
đ) Duyệt và kết luận các báo cáo, kiến nghị của Hội đồng đối với các vấn đề 

đưa ra thảo luận tại Hội đồng. 
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2. Phó Chủ tịch Hội đồng 
a) Phó Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng đề nghị và Viện trưởng ký quyết định 

giao nhiệm vụ cùng với các thành viên khác của Hội đồng. 
b) Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội 

đồng thay mặt Chủ tịch điều hành, chủ trì cuộc họp và giải quyết các công việc của 
Hội đồng. 

3. Ủy viên Thường trực Hội đồng 
a) Ủy viên Thường trực Hội đồng do Hội đồng đề nghị và Viện trưởng ký 

quyết định giao nhiệm vụ cùng với các thành viên khác của Hội đồng. 
b) Ủy viên Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ: 
+ Thường xuyên theo dõi, giám sát đôn đốc và kiểm tra kết quả các công 

việc của Hội đồng; 
+ Đề nghị danh sách các thành viện Hội đồng đào tạo Sau đại học chuyên 

ngành cụ thể để thông qua, phê duyệt và chấm điểm, đánh giá các kết quả của 
nghiên cứu sinh từ đề cương đến bảo vệ luận án cấp Viện; 

+ Khi được ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc 
của Hội đồng khi cả Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng đi vắng. 

4. Tiêu chuẩn Ủy viên Hội đồng 
a) Tiêu chuẩn Ủy viên Hội đồng: 
Ủy viên hội đồng phải đạt đồng thời các yêu cầu sau: 
+ Có trình độ từ Tiến sĩ trở lên, phù hợp với các chuyên ngành khoa học của 

Viện; 
+ Đã tham gia công tác tại Viện không dưới 5 năm( bỏ) (đối với người trong 

Viện); 
+ Đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động khoa học, đào tạo và nghiên cứu 

khoa học;  
+ Có uy tín trong đội ngũ cán bộ khoa học và đào tạo trong và ngoài Viện; 
+ Nhiệt tình và có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng. 
b) Tổng số thành viên Hội đồng: 
Tổng số thành viên Hội đồng sẽ do Viện trưởng quyết định theo yêu cầu, 

điều kiện cụ thể của Viện và theo đề nghị của Thường trực Hội đồng đào tạo sau đại 
học của Viện. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng 
a) Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ: 
+ Tham gia đề xuất và xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động đào tạo sau 

đại học của Viện trong từng năm (trong phạm vi chuyên môn của mình); 
+ Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, đóng góp ý kiến và đề xuất 

phương hướng giải pháp… trình Hội đồng duyệt; Đánh giá, chấm điểm các kết quả 
của nghiên cứu sinh trong các giai đoạn thực hiện. 

b) Thành viên Hội đồng có quyền lợi 
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+ Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về các vấn đề có liên quan tới kỳ 
họp của Hội đồng; 

+ Kiến nghị, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của 
Hội đồng; 

+ Được dành thời gian trong giờ làm việc chính thức để thực hiện những 
nhiệm vụ Hội đồng giao; 

+ Được chi trả tiền thù lao tham dự Hội đồng theo Quy chế tài chính hoạt 
động của Hội đồng đào tạo sau đại học của Viện. 

6. Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng 
a) Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng do Hội đồng đề nghị và Viện trưởng 

ký quyết định giao nhiệm vụ cùng với các thành viên khác của Hội đồng. 
b) Thư ký khoa học Hội đồng có nhiệm vụ: 
+ Xem xét các văn bản theo quy định của Viện, đôn đốc để chuẩn bị họp 

đúng thời gian; 
+ Trình ký quyết định thành lập Hội đồng cho từng việc cụ thể theo đề nghị 

của Thường trực Hội đồng; 
+ Ghi các biên bản họp của Hội đồng toàn thể, Hội đồng không toàn thể hay 

Hội đồng đào tạo sau đại học của các chuyên ngành cụ thể. 

7. Thư ký hành chính 
a) Thư ký hành chính là thành viên của Trung tâm Đào tạo của Viện. 
b) Thư ký hành chính có nhiệm vụ tổ chức mọi hoạt động hành chính của 

Hội đồng. 
8. Thời gian các phiên họp của Hội đồng 
a) Định kỳ một năm một lần, Hội đồng cần có ít nhất một phiên họp toàn thể 

để tổng kết đánh giá nhận xét hoạt động của mình, đề ra các biện pháp để rút kinh 
nghiệm cho thời gian sau. Tuy nhiên, theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch Hội 
đồng có thể triệu tập họp Hội đồng toàn thể bất thường. 

b) Định kỳ 06 tháng một lần, Hội đồng cần có ít nhất 01 cuộc họp giữa Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký khoa học để đánh 
giá sơ bộ hoạt động trong thời gian giữa hai kỳ họp toàn thể. 

c) Hội đồng được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để tổ chức các kỳ họp. 
9. Tổ chức họp Hội đồng 
a) Các buổi họp Hội đồng toàn thể, Hội đồng không toàn thể, Hội đồng đào 

tạo chuyên ngành cụ thể... phải có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. 
b) Khi cần thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng 

có thể tổ chức họp mở rộng với đại diện các nhà khoa học có uy tín khác ngoài 
Viện hoặc ngoài Hội đồng. Các đại biểu này không tham gia biểu quyết các vấn đề 
thảo luận của Hội đồng. 

10. Phương thức hoạt động của Hội đồng 
a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết 
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định theo đa số bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trong trường hợp kết quả trên 
ngang nhau, ý kiến quyết định của Hội đồng thuộc bên có ý kiến của người chủ trì 
phiên họp. 

b) Biên bản của buổi họp được gửi tới người chủ trì, từng thành viên Hội 
đồng dự và lưu tại Thư ký khoa học Hội đồng và Trung tâm Đào tạo. 

11. Nhiệm kỳ của Hội đồng 
a) Nhiệm kỳ của Hội đồng là 5 năm. 
b) Trong nhiệm kỳ, có thể điều chỉnh (nếu cần) thành phần và số lượng các 

thành viên Hội đồng cho phù hợp với yêu cầu đào tạo. Theo đề nghị của Thường 
trực Hội đồng, Viện trưởng sẽ ra quyết định phê duyệt trong bất cứ thời gian nào 
của nhiệm kỳ. 

12. Hồ sơ tài liệu 
Thư ký khoa học Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề có 

liên quan đến các cuộc họp và chuyển đến các thành viên Hội đồng trước khi họp ít 
nhất 03 ngày với các cuộc họp thường niên và 02 ngày đối với kỳ họp bất thường. 

13. Điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động 
a) Viện cần tạo điều kiện cần thiết tối thiểu về cơ sở vật chất và kinh phí cho 

hoạt động Đào tạo Sau đại học. 
b) Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn kinh phí hoạt 

động đào tạo sau đại học thu được, có hỗ trợ từ kinh phí sản xuất kinh doanh của 
Viện.  

c) Nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng và Hội đồng chuyên 
ngành cụ thể theo quy định của Quy định quản lý tài chính hoạt động Đào tạo Sau 
đại học của viện và theo chế độ hiện hành.  

d) Hội đồng được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Viện để làm việc 
theo quy chế của Viện. 

 
Điều 4. Trung tâm Đào tạo 
Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thuộc Viện trong hoạt động 

đào tạo trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học đã được thể hiện tại điều 22 
chương 3 của “Qui định đào tạo trình độ tiến sĩ” (gọi tắt là qui định 65) của Viện 
Nghiên cứu Cơ khí. Tuy nhiên từ thực tiễn trong thời gian vừa qua cũng như để cụ 
thể hóa nhiệm vụ của Trung tâm, qui định này bổ xung một số nhiệm vụ cho Trung 
tâm Đào tạo như sau: 

1. Sau khi Viện phê duyệt kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Trung tâm Đào tạo 
phối hợp với bộ phận quản trị mạng của Viện đưa thông tin tuyển sinh lên trang 
Web của Viện và dán thông báo tại bảng tin của Viện, cũng như ở các đơn vị liên 
kết; 

2. Trung tâm Đào tạo có trách nhiệm cung cấp mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển 
cho các học viên, sau khi nhận được hồ sơ dự xét tuyển của học viên, Trung tâm tổ 
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chức thẩm định hồ sơ theo các qui định pháp lý hiện hành và ra quyết định về kết 
quả thẩm định hồ sơ của các học viên đăng ký dự xét tuyển để báo cáo Viện 
trưởng; 

3. Trung tâm kết hợp cùng Người hướng dẫn khoa học (NHDKH) và NCS 
xây dựng kế hoạch học tập của NCS, trình Hội đồng đào tạo sau đại học và Viện 
trưởng phê duyệt; 

4. Tiếp nhận các công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương… 
liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại học của Viện để tham mưu cho Viện 
trưởng xử lí các công văn trên; 

5. Giám sát, kiểm tra quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của NCS; xây 
dựng thời khóa biểu cho học bổ xung các học phần tiến sĩ; 

6. Hoàn thiện hồ sơ của NCS, trình Viện trưởng ra quyết định thành lập Hội 
đồng bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp, làm các thủ tục theo qui định để thực hiện việc 
bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp;  

7. Tổ chức cho các NCS bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp (sau khi đã hoàn thiện 
về mặt pháp lý), hoàn thiện hồ sơ của các NCS sau khi bảo vệ gửi Bộ Giáo dục và 
Đào tạo xem xét thẩm định, làm thủ tục xin cấp phôi bằng tiến sĩ và tổ chức cấp 
bằng tiến sĩ cho các NCS đã bảo vệ xong luận án; 

8. Quản lý hồ sơ của NCS đang học tập và đã tốt nghiệp. 
 

 
Chương III 

CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, CÁC PHÒNG THÍ 
NGHIỆM, THƯ VIỆN 

 
Điều 5. Các Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và các phòng thí nghiệm 

    Các Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và các Phòng thí nghiệm (PTN) của 
Viện có trách nhiệm tham gia vào hoạt động đào tạo sau đại học của Viện với các 
nhiệm vụ như sau: 

1. Hàng năm, vào tháng 11, tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoặc 
đang thực hiện có thể sử dụng làm hướng nghiên cứu và trở thành đề tài luận án 
tiến sĩ gửi cho Hội đồng đào tạo sau đại học của Viện, đăng ký người hướng dẫn 
khoa học cho NCS; 

2. Tạo điều kiện cho các NCS tiếp cận các tài liệu, báo cáo tổng kết đề tài có 
liên quan đến luận án tiến sĩ của NCS (trong trường hợp tài liệu cần bảo mật cần 
làm tờ trình xin phép lãnh đạo Viện); 

3. Tạo điều kiện cho NCS được làm thí nghiệm trên các thiết bị của phòng 
thí nghiệm trên cơ sở tuân thủ qui định của Viện và của PTN; 

4. Tham gia các buổi Hội thảo khoa học của các NCS có đề tài luận án phù 
hợp với hướng nghiên cứu của Trung tâm, Phòng thí nghiệm; 
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5. Cử người tham gia giảng dạy các học phần tiến sĩ, các học phần bổ sung 
với các chuyên ngành phù hợp; 

6. Tiếp nhận học viên thực tập, bồi dưỡng sau đại học; 
7. Cử người tham gia Hội đồng đánh giá các học phần, các chuyên đề, luận 

án tiến sĩ các cấp khi được yêu cầu.  
  

Điều 6. Thư Viện 
Thư viện là nơi lưu giữ, bảo quản sách, các tài liệu khoa học công nghệ, các 

báo cáo tổng kết đề tài, luận án tiến sĩ… của Viện, với hoạt động đào tạo sau đại 
học của Viện, thư viện có nhiệm vụ: 

1. Tạo điều kiện cho NCS và NHDKH được tiếp cận các tài liệu có liên quan 
đến đề tài luận án tiến sĩ đang thực hiện; 

2. Nhận lưu trữ các luận án tiến sĩ sau khi đã bảo vệ thành công tại Viện, tổ 
chức trưng bày luận án tiến sĩ trong các dịp hội thảo, hội nghị về đào tạo sau đại 
học khi được yêu cầu. 
 

Chương IV 
GIẢNG VIÊN, NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 
Điều 7. Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 
Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải đạt được các 

tiêu chuẩn sau đây: 
1. Có phẩm chất đạo đức và tư cách tốt. 
2. Có bằng tiến sĩ hoặc chức danh Giáo sư, Phó giáo sư ở chuyên ngành hoặc 

ngành phù hợp với học phần sẽ đảm nhiệm trong chương trình đào tạo trình độ tiến 
sĩ. 

3. Có năng lực chuyên môn tốt và hiện đang có các hoạt động nghiên cứu 
khoa học được thể hiện ở các bài báo, công trình được công bố trước và trong thời 
gian tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 
 

Điều 8. Người hướng dẫn khoa học cho Nghiên cứu sinh 
1. Người hướng dẫn khoa học (NHDKH) phải có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ. Nếu có bằng tiến sĩ nhưng chưa có chức danh khoa 
học thì phải sau khi nhận bằng tiến sĩ tròn 3 năm (qui định chi tiết tại điều 18, 19, 
20 chương III của qui định 65). 

2. Trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, NCS có từ 1 đến 2 Người 
hướng dẫn khoa học, khi NCS có 02 người hướng dẫn khoa học thì người hướng 
dẫn 1 là người hướng dẫn chính, chịu trách nhiệm chính về kết quả học tập và chất 
lượng luận án của NCS. Trong trường hợp NHDKH1 đồng ý về chất lượng luận án 
của NCS mà NHDKH2 chưa đồng ý thì NHDKH1 có thể đề nghị Hội đồng đào tạo 
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sau đại học của Viện tổ chức buổi họp mở rộng có cả 2 người hướng dẫn khoa học  
NCS. Tại buổi họp này, nghiên cứu sinh sẽ trình bày luận án, Hội đồng xem xét, bỏ 
phiếu đánh giá chất lượng luận án, nếu có từ 2/3 trở lên số thành viên có mặt đồng 
ý, Hội đồng đề nghị Viện trưởng xem xét và quyết định về chất lượng luận án. 
 

Chương V 
TUYỂN SINH, NGHIÊN CỨU SINH 

 
Điều 9. Thời gian, hình thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển 
1. Thời gian tuyển sinh: Hàng năm, Viện Nghiên cứu Cơ khí tuyển sinh 01 

đợt vào tháng 8 (có thể tuyển 02 đợt nếu có nhu cầu) theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển (qui định chi tiết tại điều 4 chương II của 
qui định 65). 
 

Điều 10. Thông báo tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ 
Thông báo tuyển sinh: Viện Nghiên cứu Cơ khí sẽ gửi thông báo tuyển sinh 

đến các cơ quan trong và ngoài Bộ Công Thương trước kỳ tuyển sinh 30                   
ngày, thông báo tại Viện Nghiên cứu Cơ khí và trên trang web của Viện 
(http://narime.gov.vn). Viện gửi thông báo tuyển sinh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo 
để báo cáo. Chi tiết phần này được trình bày tại điều 4, điều 5, điều 9 chương II của 
qui định 65. 

 
Điều 11. Hội đồng tuyển sinh,  Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh, Tiểu ban 

chuyên môn 
Hàng năm Viện trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư 

ký Hội đồng tuyển sinh, Tiểu ban chuyên môn để phục vụ cho công tác tuyển sinh 
theo chỉ tiêu đã được duyệt hàng năm. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội 
đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Tiểu ban chuyên môn được qui định tại điều 6, điều 7, 
điều 8 chương II của qui định 65. 
 

Điều 12. Quy trình xét tuyển 
Hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NCS, Viện tiến hành quá trình xét tuyển 

bao gồm các bước: thẩm định hồ sơ, xét tuyển. Chi tiết quy trình xét tuyển được 
trình bày tại điều 9 chương II của qui định 65. 
 

Điều 13. Triệu tập thí sinh trúng tuyển 
1. Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đã được Viện trưởng phê duyệt, 

Trung tâm Đào tạo gửi giấy gọi nhập học đến các thí sinh được tuyển chọn. 
2. Sau khi thí sinh đăng ký nhập học chính thức, Viện trưởng ra quyết định 
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công nhận nghiên cứu sinh, tên đề tài nghiên cứu, chuyên ngành, người hướng dẫn 
và thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh. 

 
Điều 14. Trách  nhiệm của NCS 
Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh là thành viên chính thức của đơn vị 

chuyên môn, có trách nhiệm báo cáo kế hoạch để thực hiện chương trình học tập, 
nghiên cứu và đề cương nghiên cứu với đơn vị chuyên môn (trách nhiệm của NCS 
được qui định tại điều 21 chương III của qui định 65). 
 

Chương VI 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

 
Điều 14. Chương trình và thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ 
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm 3 phần:  
+ Phần 1: Các học phần bổ sung (dành cho người chưa có bằng thạc sĩ hoặc 

đã có bằng thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với chương trình đào tạo tiến sĩ của 
Viện).  

+ Phần 2: Các học phần ở trình độ Tiến sĩ, các chuyên đề Tiến sĩ và tiểu luận 
tổng quan. 

+ Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án Tiến sĩ. 
Chương trình và thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ được qui định chi tiết tại 

điều 11, điều 12, điều 13, điều 14, điều 15 chương II của qui chế 65 và phụ lục III 
của qui định này. 
 

Điều 17. Tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần, các chuyên đề tiến sĩ 
1. Khuyến khích và đòi hỏi tính chủ động tự học, tự nghiên cứu của NCS. 
2. Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, các Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận 

tổng quan được đánh giá theo đúng quy định.  
           3. Nghiên cứu sinh (NCS) hoàn thành các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, 
các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan theo đúng yêu cầu của chương trình đào 
tạo sẽ được coi là đủ điều kiện để được tiếp tục chương trình đào tạo bậc TS. Nếu 
không hoàn thành, NCS có thể nộp đơn xin gia hạn không quá 06 tháng tại Trung 
tâm đào tạo. Hết thời gian gia hạn mà NCS vẫn không hoàn thành, NCS bị đánh giá 
là không đủ điều kiện để được tiếp tục chương trình đào tạo bậc TS, Viện 
Nghiên cứu Cơ khí sẽ ra quyết định trả về cơ quan cử đi học.  
          4. Hội đồng đào tạo sau đại học kết hợp với Trung tâm Đào tạo có nhiệm vụ 
xây dựng chương trình đào tạo bậc tiến sĩ, định kỳ hai năm một lần xem xét bổ 
sung, điều chỉnh danh mục và nội dung các học phần, các Chuyên đề tiến sĩ trình 
Viện trưởng phê duyệt.  
          5. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo, Trung tâm Đào tạo lập 
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bảng điểm ghi kết quả học tập cho NCS (không kể các học phần chuyển đổi) gồm 
có:  

+  Đánh giá các Học phần trình độ TS;  
+  Đánh giá Tiểu luận tổng quan; 
+  Đánh giá các chuyên đề tiến sĩ (phần các học phần tiến sĩ được qui định chi tiết 

tại phụ lục III của qui định này). 
 

Điều 18. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án 
Trước khi bảo vệ luận án, NCS phải có một trong các văn bằng chứng chỉ 

sau đây: 
1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn 

ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh. 
2. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ 

sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch. 
3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh. 
4. Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 61 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 

500 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương. Trình độ ngoại ngữ tương 
đương được xác định theo chuẩn B1, B2 của Khung Châu Âu chung (Common 
European Framework – CEF); hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá công 
nhận. 
 

Điều 19. Những thay đổi trong quá trình đào tạo  
Những thay đổi (nếu có) trong quá trình đào tạo được qui định chi tiết tại 

điều 17 chương III của qui định 65. 
 

Chương VII 
LUẬN ÁN VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN 

 
Điều 20. Yêu cầu đối với luận án và tóm tắt luận án tiến sĩ 
Luận án tiến sĩ phải có những đóng góp mới về mặt học thuật, được trình bày 

bằng ngôn ngữ khoa học, vận dụng những lý luận cơ bản của khoa học để phân 
tích, bình luận các luận điểm và kết quả đã đạt được trong các công trình nghiên 
cứu trước đây liên quan đến đề tài luận án. Trên cơ sở đó đặt ra vấn đề mới, giả 
thuyết mới có ý nghĩa hoặc các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề đặt ra của 
luận án và chứng minh được bằng những tư liệu mới. Tác giả luận án có cam đoan 
danh dự về công trình khoa học của mình. Khuyến khích nghiên cứu sinh viết và 
bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. Chi tiết của yêu cầu đối với luận án và tóm tắt luận 
án tiến sĩ được qui định tại điều 15, điều 23 của qui định 65.  
 

Điều 21. Đánh giá và điều kiện bảo vệ luận  
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     1. Luận án Tiến sĩ được bảo vệ qua hai cấp:  
    - Cấp cơ sở, do Giám đốc Trung tâm Đào tạo đề xuất, Viện trưởng ra quyết 
định. 
    - Cấp Viện, do Giám đốc Trung tâm Đào tạo đề xuất, Viện trưởng ra quyết 
định. 
     2. Điều kiện để nghiên cứu sinh được đề nghị bảo vệ luận án: 
     a) Đã hoàn thành luận án và chương trình học tập quy định tại các Điều 12, 
13, 14, 15 của Quy định 65 trong thời gian quy định; 

b) Luận án đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 và Điều 23 của Quy 
định 65 và quy định của cơ sở đào tạo; 
     c) Tập thể hoặc người hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận án; 
nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh và 
đề nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án; 

d) Nghiên cứu sinh hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 
 
Điều 22. Đánh giá luận án cấp cơ sở 
Sau khi nghiên cứu sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 12, 

13, 14, 15 và 23 của Quy định 65, Giám đốc Trung tâm Đào tạo đề nghị Viện 
trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở (chi tiết phần 
đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở được qui định tại điều 25 chương IV của qui định 
65). 
 

Điều 23. Hồ sơ đề nghị cho NCS bảo vệ cấp Viện 
     Trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Giám đốc trung tâm 
đào tạo lập hồ sơ gửi Viện trưởng đề nghị cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện (chi 
tiết phần hồ sơ đề nghị cho NCS bảo vệ cấp Viện được qui định chi tiết tại điều 26 
chương IV của qui định 65). 
 

Điều 24. Phản biện độc lập 
     Trước khi thành lập Hội đồng đánh giá cấp Viện, Viện trưởng (hoặc Phó 
Viện trưởng được uỷ quyền) xin ý kiến của 02 (hai) phản biện độc lập về luận án. 
Phản biện độc lập là người có trình độ chuyên môn vững vàng  trong lĩnh vực đề tài 
nghiên cứu của nghiên cứu sinh, có phẩm chất và đạo đức tốt, có uy tín khoa học 
cao, có chính kiến và bản lĩnh khoa học. Ý kiến của phản biện độc lập có vai trò tư 
vấn cho Viện trưởng trong việc xem xét đánh giá chất lượng của luận án tiến sĩ và 
quyết định cho nghiên cứu sinh có được bảo vệ luận án hay không, khuyến khích 
việc lấy ý kiến phản biện độc lập của các nhà  khoa học nước ngoài có cùng chuyên 
ngành (chi tiết phần phản biện độc lập được qui định tại điều 27 của qui định 65). 
 

Điều 25. Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện 
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     Hội đồng đánh giá cấp Viện gồm 07 thành viên, bao gồm những nhà khoa 
học có chức danh khoa học: học hàm GS, PGS, học vị tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, 
có phẩm chất đạo đức, có uy tín chuyên môn, am hiểu vấn đề nghiên cứu của luận 
án, có công trình liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh công bố 
trong vòng 3 năm tính đến khi được mời tham gia Hội đồng. Số thành viên có chức 
danh Giáo sư, Phó giáo sư ít nhất là 4 người, thành viên là tiến sĩ phải sau khi nhận 
bằng tròn 3 năm. Số thành viên thuộc Viện không quá 03 người (chi tiết phần Hội 
đồng đánh giá luận án cấp Viện được qui định tại điều 28 chương IV của qui định 
65). 
 

Điều 26. Yêu cầu, điều kiện tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án cấp Viện 
     Viện trưởng có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực thực hiện các công việc tổ 
chức bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh (chi tiết phần yêu cầu, điều kiện tổ chức 
bảo vệ luận án cấp Viện được qui định chi tiết tại điều 29 chương IV của qui định 
65). 
 

Điều 27. Tổ chức bảo vệ luận án cấp Viện 
     Luận án phải được tổ chức bảo vệ công khai.Việc bảo vệ luận án phải mang 
tính chất trao đổi học thuật, phải bảo đảm tính nguyên tắc và nêu cao đạo đức khoa 
học, qua đó tác giả luận án thể hiện trình độ và sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực 
chuyên môn của mình trước những thành viên trong Hội đồng và những người 
quan tâm. Mọi thành viên của Hội đồng phải có trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ về bản 
luận án trước khi đánh giá (phần tổ chức bảo vệ luận án cấp Viện được qui định chi 
tiết tại điều 30 chương IV của qui định 65). 
 

Điều 28. Bảo vệ luận án lần thứ hai 
     Nếu luận án không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện thông qua thì 
NCS được phép sửa chữa luận án và đề nghị bảo vệ lần thứ hai, muộn nhất là 24 
tháng và không sớm hơn 06 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất. Quá thời hạn 
này, luận án không được đưa ra bảo vệ (chi tiết phần bảo vệ luận án lần thứ hai 
được qui định tại điều 31 chương IV của qui định 65). 
 

Điều 29. Bảo vệ luận án theo chế độ bảo mật  
Chế độ bảo mật luận án được quy định chi tiết tại điều 38, chương V, qui chế 

đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Chương VIII 
THẨM ĐỊNH LUẬN ÁN VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ 

 
Điều 30. Thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo và chất lượng luận án 
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     Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm 
định luận án (phần chi tiết được qui định tại điều 33, điều 34 chương V của qui 
định 65). 
 

Điều 31. Hoàn thiện hồ sơ và cấp bằng tiến sĩ 
     Khi đến hạn xét cấp bằng tiến sĩ, nghiên cứu sinh thuộc diện quy định tại 
khoản 3 Điều 32 của quy định 65 phải nộp cho Thư viện của Viện NCCK và Thư 
viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án và một bản tóm tắt luận án (bao gồm bản 
in trên giấy và bản ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa CD), kể cả các luận án bảo vệ mật và 
các luận án thuộc lĩnh vực Quốc phòng, an ninh (chi tiết phần hoàn thiện hồ sơ và 
cấp bằng tiến sĩ được qui định chi tiết tại điều 35 chương V của qui định 65). 
 

Chương IX 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 
Điều 32. Nguyên tắc chung  

    1. Công tác tài chính này dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ với sự đóng 
góp ý kiến của các đơn vị của Viện theo quy định của pháp luật. 
    2. Mọi khoản thu, chi của công tác đào tạo sau đại học đều được quản lý 
thống nhất và phải được thể hiện trên hệ thống sổ sách kế toán của Viện theo quy 
định của pháp luật. 

Ðiều 33. Nguồn thu và nguyên tắc quản lý nguồn thu 
    1. Mọi nguồn thu của công tác đào tạo đều do phòng Tài chính – Kế toán tổ 
chức thu và thống nhất tập trung quản lý theo qui định quản lý tài chính và Qui chế 
nội bộ của Viện. 
    2. Việc tổ chức thu được thực hiện duy nhất tại phòng Tài chính - Kế toán, 
nghiêm cấm việc tự thu, tự chi tại các đơn vị chuyên môn. 
    3. Tất cả các khoản thu đều phải sử dụng chứng từ theo qui định của Bộ Tài 
chính, mọi khoản thu không thể hiện trên chứng từ kế toán của Viện đều là khoản 
thu bất hợp pháp. 
    4. Thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi, đảm bảm nguồn thu bù đắp được các 
khoản chi trong quá trình hoạt động. 
 5. Các nguồn thu chủ yếu: 

a) Nguồn thu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho công tác đào 
tạo sau đại học; 

b) Nguồn thu từ học phí của các Học viên; 
c) Nguồn thu hợp pháp khác: 
- Thu lệ phí tuyển sinh; 
- Tiền giáo trình, tài liệu; 
- Các khoản thu hợp pháp khác. 
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Phòng Tài chính – Kế toán tổ chức thu tất cả các nguồn thu trên, mức thu và 
thời gian thu cụ thể Viện sẽ thông báo cho các Học viên khi trúng tuyển. 

 
Ðiều 34. Nguyên tắc quản lý chi và các khoản chi 

    1. Các khoản chi phải có dự toán và phải được Viện trưởng phê duyệt; các 
khoản chi Nhà nước đã qui định thì thực hiện theo qui định của nhà nước. 
    2. Các khoản chi phải đảm bảo có đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ theo đúng qui 
định của chế độ kế toán tài chính. 
    3. Cuối năm tài chính phải quyết toán toàn bộ các khoản thu chi trong năm 
đó. 
 4. Các khoản chi chủ yếu: 

4.1 Chi cho Hội đồng chấm chuyên đề, đề cương, luận án các cấp 
 

STT Nội dung  
Mức chi 

(đồng/người) 

I Hội đồng thông qua đề cương đầu vào cho NCS 

1 Chủ tịch hội đồng 300.000 

2 Thư ký hội đồng 250.000 
3 Ủy viên hội đồng, thư ký hành chính 200.000 

4 Tiền nước uống cho 1 Hội đồng 100.000 

 Hội đồng gồm 5 người + thư ký hành chính  

 Cộng: 1.450.000 

II Hội đồng chấm bài tiểu luận tổng quan 

1 Chủ tịch hội đồng 300.000 

2 Thư ký hội đồng 250.000 

3 Ủy viên hội đồng, thư ký hành chính 200.000 

4 Tiền nước uống cho 1 Hội đồng 100.000 

 Hội đồng gồm 5 người + thư ký hành chính  

 Cộng 1.450.000 

III Hội đồng chấm chuyên đề tiến sỹ                         

1 Chủ tịch hội đồng 350.000 

2 Thư ký hội đồng 300.000 

3 Ủy viên hội đồng, thư ký hành chính 250.000 

4 Tiền nước uống cho 1 Hội đồng 100.000 
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STT Nội dung  
Mức chi 

(đồng/người) 
 Hội đồng gồm 5 người + thư ký hành chính  

 Cộng 1.750.000 

  

IV Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở  

1 Chủ tịch hội đồng 700.000 

2 Thư ký hội đồng 500.000 

3 Ủy viên nhận xét 1                         400.000 

4 Ủy viên nhận xét 2                                                                             400.000 

5 Ủy viên hội đồng, thư ký hành chính 350.000 

6 Trang trí hội trường   200.000 

7 Tiền nước uống cho 1 Hội đồng                         200.000 

 Hội đồng gồm 7 người + thư ký hành chính  

 Cộng                                                                        3.800.000 

  

V Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện  

1 Chủ tịch hội đồng 1.000.000 

2 Thư ký hội đồng 700.000 

3 Ủy viên Phản biện 1 700.000 

4 Ủy viên Phản biện 2 700.000 

5 Ủy viên Phản biện 3 700.000 

6 Ủy viên hội đồng, thư ký hành chính  500.000 

7 Tiền nước uống cho 1 Hội đồng 200.000 

8 Tiền trang trí Hội trường 200.000 

 Hội đồng gồm 7 người + thư ký hành chính  

 Cộng                                                                       5.700.000 

9 Nhận xét phản biện kín 1 1.000.000 

10 Nhận xét phản biện kín 2 1.000.000 

11 
30 bản nhận xét tóm tắt 200.000/ 01 bản x 30 

bản = 6.000.000 
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STT Nội dung  
Mức chi 

(đồng/người) 

 Cộng 9,10,11 8.000.000 

 Tổng cộng 22.150.000 

VI Người hướng dẫn khoa học 3.000.000/năm/01NCS 

 Người hướng dẫn 1 60% 

 Người hướng dẫn 2 40% 

 Một người hướng dẫn 100% 

VII Học phần tiến sĩ: NCS học từ 8-10 tín chỉ mỗi 
tín chỉ 15 tiết lý thuyết hoặc 30-50 tiết thực 
hành. 
( số tiết học do NHD đề xuất Viện duyệt) 
  

Chi trả cho GV dạy học 
phần tiến sĩ 60.000- 
80.000/tiết 
( Số tiền này NCS đóng 
riêng căn cứ vào số giờ 
học được duyệt) 

 
4.2 Chi quản lý của Trung tâm đào tạo, bao gồm: 
- Chi phí hành chính (văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, điện thoại cho cán 

bộ trung tâm); 
- Chi công tác (vé tàu xe, máy bay, xăng dầu, phụ cấp công tác, phòng 

nghỉ…);  
- Chi tiếp khách; 
- Chi phụ cấp tiền công cho cán bộ trung tâm đào tạo; 
- Các khoản chi hợp pháp khác. 
Mức chi từng khoản căn cứ vào dự toán Trung tâm đào tạo lập và được Viện 

trưởng duyệt hàng năm. 
   

Chương X 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 35. Khiếu nại, tố cáo 

     Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người bảo vệ luận án có thể khiếu nại, tố 
cáo về những vi phạm trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, thực hiện luận án, tổ 
chức bảo vệ và đánh giá luận án trong thời gian 02 tháng kể từ ngày bảo vệ.  
     Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định 
của Luật Khiếu nại, tố cáo, các qui chế, qui định đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Cơ khí.  
 

Điều 36. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
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     Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác 
đào tạo trình độ tiến sĩ của các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành. 
      

Điều 37. Tổ chức thực hiện 
1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

     2. Quy định này sẽ được sửa đổi trong quá trình thực hiện khi có kiến nghị 
của Hội đồng Đào tạo sau đại học của Viện Nghiên cứu Cơ khí hoặc khi có những 
thay đổi trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Vào tháng 11 hàng năm, Trung tâm Đào tạo soạn thảo báo cáo công tác 
đào tạo sau đại học hàng năm để Viện gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

  

Hà Nội, ngày 10  tháng 3 năm 2013 
VIỆN TRƯỞNG 

(đã ký) 
 
 
 
 

            Nguyễn Chỉ Sáng 
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