VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

TRÌNH TỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN
1.

Đại diện Ban Tổ chức, Hành chính tuyên bố lý do, công bố Quyết định thành lập Hội đồng

đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, giới thiệu đại biểu và đề nghị chủ tịch Hội đồng điều khiển
phiên họp;
2.

Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi

bảo vệ và công bố chương trình làm việc;
3.

Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học, kết quả học tập của nghiên cứu sinh (NCS) và các

điều kiện cần thiết để NCS được bảo vệ luận án; Giải đáp thắc mắc về lý lịch khoa học và quá
trình đào tạo của NCS (Thư ký ghi biên bản diễn biến chi tiết buổi bảo vệ);
4.

NCS trình bày nội dung chính của luận án (thời gian 30 phút, không được đọc bản tóm tắt

luận án hoặc văn bản chuẩn bị trước);
5.

Các phản biện đọc nhận xét;

6.

Thư ký Hội đồng đọc bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên còn lại trong

Hội đồng, các đơn vị và cá nhân về luận án và tóm tắt luận án, trong đó ghi đầy đủ các ý kiến
cần trao đổi với NCS;
7.

Các thành viên còn lại của Hội đồng và những người tham dự đặt câu hỏi đối với NCS;

8.

Tác giả luận án phải trả lời tất cả các các câu hỏi đã được nêu ra;

9.

Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu bằng văn bản về chất lượng của luận án, tinh thần,

thái độ học tập và nghiên cứu của NCS; sau đó nộp lại cho Chủ tịch Hội đồng;
10. Nếu không có ý kiến gì thêm thì Hội đồng họp riêng;
11. Hội đồng họp riêng làm các phần việc:
-

Bầu ban kiểm phiếu 03 người (01 trưởng ban, 02 uỷ viên). Chủ tịch Hội đồng không tham

gia ban kiểm phiếu.
-

Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín đánh giá luận án theo phiếu in sẵn của Viện (chú ý

không ký và ghi tên vào phiếu)
-

Ban kiểm phiếu ghi Biên bản (theo mẫu có sẵn)

-

Thảo luận dự thảo nghị quyết của Hội đồng và biểu quyết thông qua nghị quyết

12. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án; (Có thể bỏ qua bước này vì
trong phần đọc Quyết nghị đã có)
13. Chủ tịch Hội đồng đọc Nghị quyết của Hội đồng về việc bảo vệ luận án của NCS;
14. Đại diện Viện phát biểu cảm ơn và kính mời các đại biểu và NCS phát biểu ý kiến;
15. Kết thúc buổi bảo vệ./.
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