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1. MỤC ĐÍCH
Quy định các bước tiến hành các nội dung cần chuẩn bị để tuyển sinh, tổ chức
đào tạo và cấp bằng tiến sĩ theo nhu cầu của ngành, của các cơ quan, đơn vị và theo
kế hoạch của Viện đề ra hàng năm.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với các khoá đào tạo trình độ tiến sĩ thuộc Viện Khoa học Thủy
lợi Việt Nam.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- TCVN - ISO 9001: 2015
- Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo
dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số
05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT; Thông tư
số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về
việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.
4. ĐỊNH NGHĨA (VIẾT TẮT)
- NCS: Nghiên cứu sinh
- KHCN: Khoa học công nghệ
5. NỘI DUNG
Lưu đồ tổng quát tổ chức đào tạo tiến sĩ, được thể hiện ở hình 1, trong đó gồm có:
 Quy trình 1: Tuyển sinh và công nhận NCS (hình 2)
 Quy trình 2: Đào tạo tiến sĩ (hình 3)
 Quy trình 3: Đánh giá luận án tiến sĩ (hình 4)
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Hình 1: Lưu đồ tổ chức đào tạo tiến sĩ
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Hình 2 –Quy trình tuyển sinh và công nhận NCS
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Hình 4: Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ
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6. DIỄN GIẢI
6.1. Quy trình tuyển sinh và công nhận nghiên cứu sinh
6.1.1. Thông báo tuyển sinh:
Tháng 10 hàng năm, căn cứ vào yêu cầu đào tạo của các chuyên ngành, Viện
gửi công văn đăng ký chỉ tiêu đào tạo và thời gian tuyển sinh lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ, Viện phân chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu
sinh cho từng chuyên ngành và gửi thông báo tuyển sinh đến tất cả các cơ quan liên
quan đến lĩnh vực đào tạo của Viện. Thông báo này được niêm yết tại Viện, đăng trên
trang web của Viện, trang web của Bộ Giáo dục và đào tạo, trên các phương tiện
thông tin đại chúng (BM01-QT851-04/VAWR).
Trong kỳ tuyển sinh, Viện chỉ đạo công tác tuyển sinh, các đơn vị chuyên môn
và cá nhân thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.
6.1.2. Hồ sơ dự tuyển:
1. Đơn xin dự tuyển (BM02- QT851-04/VAWR);
2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm;
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa
phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm);
4. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với
những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài
nhà nước;
5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp
đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác;
7. Lý lịch khoa học (BM03- QT851-04/VAWR) kèm theo bản sao chụp các
bài báo khoa học đã công bố;
8. Đề cương nghiên cứu (BM04- QT851-04/VAWR).
9. Bài báo khoa học theo Quy chế hiện hành;
10. 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học;
11. 4 ảnh 4x6 và 2 phong bì có ghi đầy đủ địa chỉ để liên lạc.
Thí sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí dự
tuyển theo quy định, đúng thời hạn theo thông báo tuyển sinh.
6.1.3. Nhận đăng ký:
Khi nhận hồ sơ dự tuyển, người được Viện giao nhiệm vụ nhận hồ sơ phải đối
chiếu bản chính trước khi tiếp nhận các bản sao. Các thay đổi hoặc thiếu sót trong hồ

QUY TRÌNH
ĐÀO TẠO TIẾN SỸ
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Mã số tài liệu

: QT851-04/VAWR

Lần ban hành

: 01

Ngày có hiệu lực
Trang

: 01/9/2017
: 8 / 23

IISO 9001:2015

sơ phải được bổ sung đầy đủ trước ngày xét tuyển 05 ngày. Sau ngày xét tuyển Viện
không tiếp nhận giải quyết các thay đổi và bổ sung về văn bằng, bảng điểm, chứng
nhận thâm niên công tác, các bài báo khoa học đã công bố.
Việc nhận hồ sơ dự tuyển chậm nhất trước ngày xét tuyển 15 ngày.
6.1.4. Xét tuyển nghiên cứu sinh:
6.1.4.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh:
a) Giám đốc Viện ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Thành phần của
Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch, Uỷ viên thường trực và các uỷ viên.
- Chủ tịch: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được giám đốc Viện uỷ quyền;
- Uỷ viên thường trực: Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban Tổ chức, Hành chính;
- Các uỷ viên: Trưởng hoặc phó các đơn vị chuyên môn thuộc các chuyên
ngành có thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh chị em ruột) dự tuyển không
được tham gia Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh.
b) Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh: Thông báo tuyển sinh;
tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; tổ chức xét tuyển và công nhận trúng tuyển; tổng kết công
tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật; báo cáo kịp thời kết quả công tác
tuyển sinh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:
- Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về tuyển sinh;
- Quyết định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện toàn bộ công tác liên
quan đến tuyển sinh; đảm bảo quá trình tuyển chọn được công khai, minh bạch, có
trách nhiệm trước xã hội, chọn được thí sinh có động lực học tập, năng lực, triển vọng
nghiên cứu và khả năng hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu, đúng kế hoạch chỉ tiêu đào
tạo và các hướng nghiên cứu của Viện, của ngành;
- Quyết định thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh bao gồm
Ban Thư ký và các Tiểu ban chuyên môn. Các Ban này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
6.1.4.2. Thành lập các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh:
a) Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh:
Thành phần Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh gồm có: Trưởng ban do Uỷ viên
thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm nhiệm và các uỷ viên.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh:
- Nhận và xử lý hồ sơ của thí sinh dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển;
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- Lập danh sách trích ngang các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển cùng hồ sơ hợp
lệ của thí sinh gửi tới trưởng tiểu ban chuyên môn;
- Tiếp nhận kết quả đánh giá xét tuyển của các tiểu ban chuyên môn, tổng hợp
trình Hội đồng tuyển sinh xem xét;
- Gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho tất cả các thí sinh dự tuyển.
Trách nhiệm của Trưởng ban Thư ký: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội
đồng tuyển sinh trong việc điều hành công tác của Ban Thư ký.
b) Tiểu ban chuyên môn:
Từng Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh có ít nhất 05 người có
trình độ tiến sĩ trở lên, am hiểu lĩnh vực và vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh, là
thành viên của đơn vị chuyên môn, cán bộ khoa học trong Viện hoặc ngoài Viện do
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh mời (nếu cần) và người dự kiến hướng dẫn nếu thí sinh
trúng tuyển. Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm có Trưởng tiểu ban và các thành
viên tiểu ban.
Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức xem xét đánh giá hồ sơ dự tuyển,
đề cương nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi xung quanh dự định nghiên cứu của
thí sinh, xếp loại các thí sinh dự tuyển theo mức độ xuất sắc, khá, trung bình hoặc
không tuyển; gửi kết quả về Ban Thư ký tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển sinh.
6.1.5. Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh:
Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh làm các phần việc:
- Đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình
độ đại học, thạc sĩ;
- Đánh giá đề cương nghiên cứu sinh; thành tích nghiên cứu khoa học đã có;
kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong
hai thư giới thiệu.
Mỗi thành viên Tiểu ban chuyên môn có một phiếu chấm điểm riêng (mẫu
phiếu chấm điểm theo mẫu BM06- QT851-04/VAWR, BM07- QT851-04/VAWR và
kết quả đánh giá theo mẫu BM08- QT851-04/VAWR). Điểm của thí sinh là điểm
trung bình của tất cả các thành viên tiểu ban chuyên môn có mặt.
Điểm xét tuyển trung bình của thí sinh phải đạt từ điểm 7 trở lên, tính theo
thang điểm 10. Việc xét trúng tuyển theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp cho đến khi
hết chỉ tiêu của từng chuyên ngành. Nếu chuyên ngành nào tuyển không đủ có thể
chuyển chỉ tiêu cho chuyên ngành khác. Căn cứ kết quả của thí sinh, tiểu ban chuyên
môn lập danh sách thí sinh xếp thứ tự theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp và
chuyển kết quả về Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh.
Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ dự tuyển,
chuyển kết quả xếp loại xét tuyển cho Hội đồng tuyển sinh.
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Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định danh sách trúng tuyển và trình Giám
đốc Viện phê duyệt.
6.1.6. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:
Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đã được Giám đốc Viện phê duyệt, cơ sở
đào tạo Viện gửi giấy gọi nhập học đến các thí sinh được tuyển chọn.
Sau khi thí sinh đăng ký nhập học chính thức, Giám đốc Viện ra quyết định
công nhận nghiên cứu sinh, đề tài nghiên cứu, chuyên ngành, cán bộ hướng dẫn và
thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh.
6.2. Quy trình đào tạo tiến sĩ.
Trong quá trình đào tạo tiến sĩ, Viện giao cho từng đơn vị trực thuộc Viện
nhiệm vụ cụ thể bằng quyết định riêng. Quy trình đào tạo trình độ tiến sĩ được thể
hiện ở hình 3.
6.2.1. Các học phần ở trình độ thạc sĩ (phải hoàn thành trong hai năm đầu kể từ khi
trúng tuyển NCS):
Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: các học phần bổ sung bao gồm
các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng, được học trong hai
năm đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ, khối lượng 30 tín chỉ. Đơn vị được giao
nhiệm vụ gửi NCS đến các cơ sở đào tạo phù hợp để học các học phần bổ sung.
6.2.2. Các học phần bổ sung ở trình độ thạc sĩ (phải hoàn thành trong hai năm đầu
kể từ khi trúng tuyển NCS):
Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với
chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ thì phải học bổ sung từ 8 đến 10 tín chỉ của
chuyên ngành thạc sĩ và phải hoàn thành trong năm đầu tiên của chương trình đào tạo.
Đơn vị được giao nhiệm vụ gửi các nghiên cứu sinh ở diện này theo học các học phần
bổ sung cùng các lớp đào tạo trình độ tương ứng ở cơ sở đào tạo phù hợp.
6.2.3. Các học phần ở trình độ tiến sĩ (phải hoàn thành trong nửa đầu của thời gian
là nghiên cứu sinh):
- Giám đốc Viện quyết định và công bố công khai trước khi khai giảng khóa
đào tạo các nội dung: danh mục, mục tiêu, yêu cầu, nội dung các học phần ở trình độ
tiến sĩ của từng chuyên ngành đào tạo; cách đánh giá, yêu cầu điểm tối thiểu cho mỗi
học phần mà nghiên cứu sinh cần đạt; cách lập báo cáo, cách đánh giá các báo cáo
chuyên đề và đánh giá tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh.
- Các học phần ở trình độ tiến sĩ bao gồm các học phần bắt buộc và các học
phần lựa chọn.
- Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 2 học phần bắt buộc và 2 học phần tự
chọn. NCS đăng ký học các học phần theo mẫu BM11- QT851-04/VAWR.
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- Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học – Đào tạo Viện có nhiệm
vụ xây dựng chương trình đào tạo, định kỳ hai năm một lần bổ sung, điều chỉnh danh
mục và nội dung các học phần theo yêu cầu của ngành đào tạo và quy định của Viện,
thông qua Ban Tổ chức, Hành chính trình Giám đốc Viện phê duyệt.
6.2.4. Xây dựng đề cương chi tiết luận án tiến sĩ: Chậm nhất sau ½ thời gian đào
tạo, NCS phải bảo vệ đề cương chi tiết (BM13- QT851-04/VAWR) trước Hội đồng.
Đơn vị được giao nhiệm vụ ra Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề cương chi
tiết, thành phần Hội đồng gồm 5 thành viên. Phiếu chấm điểm đề cương chi tiết và
biên bản họp đánh giá đề cương chi tiết theo mẫu BM14-QT851-04/VAWR và BM15QT851-04/VAWR.
6.2.5. Các chuyên đề tiến sĩ (phải hoàn thành trong nửa đầu của thời gian là NCS):
Mỗi NCS phải hoàn thành 2 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng 4 tín chỉ.
Nghiên cứu sinh nộp đề cương chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan (nội
dung và hình thức theo các mẫu BM16, BM17, BM18- QT851-04/VAWR). Đơn vị
được giao nhiệm vụ ra quyết định giao chuyên đề tiến sĩ cho NCS.
Nghiên cứu sinh nộp các chuyên đề có xác nhận của cán bộ hướng dẫn cho đơn
vị được giao nhiệm vụ. Căn cứ vào nội dung chuyên đề và chuyên ngành đào tạo của
NCS, đơn vị được giao nhiệm vụ ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm chuyên đề
tiến sĩ, ấn định thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, gửi toàn văn
chuyên đề và giấy mời cho các thành viên Hội đồng.
Khi họp Hội đồng chấm chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu sinh trình bày các
chuyên đề và Hội đồng hỏi, đánh giá, cho ý kiến và chấm điểm cho từng chuyên đề
(mẫu phiếu chấm điểm theo mẫu BM19- QT851-04/VAWR và kết quả đánh giá theo
mẫu BM20, BM21-QT851-04/VAWR).
6.2.6. Bài tiểu luận tổng quan (phải hoàn thành trong nửa đầu của thời gian là
nghiên cứu sinh)
6.2.7. Bài báo khoa học: Mỗi NCS phải đăng 2 bài báo ở tạp chí được Hội đồng
Chức danh giáo sư nhà nước tính đến 1 điểm. Khối lượng tương đương 4 tín chỉ.
6.2.8. Gia hạn thời gian học tập cho NCS:
- Chậm nhất 6 tháng trước khi hết hạn phải làm đơn xin phép gia hạn học tập,
có ý kiến đồng ý của cán bộ hướng dẫn và đơn vị cử đi học (nếu có).
- Thời gian gia hạn không quá 24 tháng.
- Hồ sơ xin gia hạn gồm: Đơn xin gia hạn có ý kiến của cán bộ hướng dẫn
(BM22- QT851-04/VAWR); Bản sao các bài báo đã đăng và bản thảo các kết quả
nghiên cứu.
Đơn vị được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ xin gia hạn của NCS về Viện thông qua
Ban Tổ chức, Hành chính để trình Giám đốc Viện quyết định việc gia hạn cho NCS.
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6.2.9. Luận án tiến sĩ:
- Luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 150 trang A4 không kể phụ lục, trong
đó trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu
sinh (hướng dẫn trình bày luận án theo mẫu BM23- QT851-04/VAWR).
- Khuyến khích viết luận án bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.
6.3. Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ
Luận án tiến sĩ được tiến hành đánh giá qua hai cấp:
a) Cấp cơ sở;
b) Cấp Viện.
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 như trong lưu đồ 3
trong thời gian quy định;
b) Đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Khoa học Viện
được chỉ định, các nhà khoa học cấp chuyên môn sâu liên quan đến luận án.
c) Luận án đáp ứng các yêu cầu quy định. Quy cách Luận án, tóm tắt luận án
theo các mẫu từ BM24- QT851-04/VAWR đến BM27- QT851-04/VAWR.
d) Tập thể cán bộ 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;
e) Nghiên cứu sinh hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định như trên, nghiên cứu sinh nộp
hồ sơ cho đơn vị được giao nhiệm vụ. Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở gồm:
- Đơn đề nghị được bảo vệ trong đó có ý kiến đồng ý của tập thể hướng dẫn
(BM28- QT851-04/VAWR);
- Văn bản khẳng định chất lượng luận án của tập thể cán bộ hướng dẫn (BM33QT851-04/VAWR);
- Toàn bộ luận án và dự thảo tóm tắt luận án theo quy định (01 bản);
- Bản sao các công trình công bố;
- 01 bản lý lịch khoa học (BM03- QT851-04/VAWR);
- Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có).
6.3.1. Lấy ý kiến của các nhà khoa học cho luận án:
Các thành viên khoa học được chỉ định và các nhà khoa học được mời có trách
nhiệm đọc luận án và có ý kiến tại buổi họp do đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức
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(mẫu bản góp ý và bản tổng hợp kết quả hội thảo khoa học theo BM29- QT85104/VAWR và BM30- QT851-04/VAWR).
Nghiên cứu sinh sửa chữa luận án theo ý kiến của các nhà khoa học gửi luận án
đã sửa chữa và bản giải trình cho người chủ trì phiên họp. Người chủ trì phiên họp có
ý kiến gửi trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định.
6.3.2. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở:
Giám đốc Viện ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp
cơ sở. Hội đồng có 7 thành viên, gồm Chủ tịch, Thư ký, hai phản biện và các ủy viên
Hội đồng. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm trong Hội đồng.
Luận án được gửi đến các thành viên của Hội đồng trước thời gian tổ chức họp
Hội đồng đánh giá ít nhất là 15 ngày làm việc. Các thành viên Hội đồng phải đọc luận
án và viết nhận xét trước khi dự phiên họp của Hội đồng đánh giá luận án.
Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những
trường hợp sau đây:
a) Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;
b) Vắng mặt Thư ký Hội đồng;
c) Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;
d) Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;
đ) Nghiên cứu sinh đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Luận án chỉ được thông qua để đưa ra thực hiện các thủ tục bảo vệ ở Hội đồng
cấp Viện khi đã được hoàn chỉnh trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng và được từ ¾ số
thành viên Hội đồng cấp cơ sở có mặt tại phiên họp cuối cùng bỏ phiếu tán thành
(mẫu nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở, phiếu đánh giá luận án và biên bản họp hội
đồng cấp cơ sở theo các mẫu BM32- QT851-04/VAWR, BM34- QT851-04/VAWR
và BM35- QT851-04/VAWR).
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở thông qua danh sách 50 đơn vị và
cá nhân được nhận tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh (BM36- QT851-04/VAWR)
và dự kiến danh sách 15 thành viên ở Hội đồng cấp Viện và trình Giám đốc Viện xem
xét quyết định.
Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có thể tổ chức nhiều phiên họp nếu luận án chưa
được thông qua và lần bảo vệ tiếp theo phải được tổ chức sau đó ít nhất 06 tháng.
Nghiên cứu sinh phải chịu toàn bộ kinh phí cho lần bảo vệ này.
Sau khi được Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thông qua, nghiên cứu sinh chỉnh
sửa luận án theo góp ý của Hội đồng và hoàn thiện bản tóm tắt luận án cùng bản giải
trình những điểm đã bổ sung, sửa chữa có chữ ký của NCS và cán bộ hướng dẫn
(BM31- QT851-04/VAWR).
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6.3.3. Trình luận án tiến sĩ cấp Viện:
Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở, đơn vị
được giao nhiệm vụ lập hồ sơ gửi Giám đốc Viện đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ
luận án tiến sĩ cấp Viện.
Hồ sơ đề nghị được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh gồm:
a) Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp đánh giá luận án cấp
cơ sở;
b) Bản giải trình các điểm đã bổ sung và sửa chữa của nghiên cứu sinh sau mỗi
phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở, có chữ ký xác nhận và đồng ý của Chủ tịch Hội
đồng, hai người phản biện luận án, những thành viên có ý kiến đề nghị bổ sung sửa chữa;
c) Hai bản nhận xét của hai người phản biện luận án và của các thành viên Hội
đồng đánh giá cấp cơ sở;
d) Danh sách các đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án;
đ) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có);
e) Bản sao hợp lệ bảng điểm các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, các
học phần bổ sung (nếu có), các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các
chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan và chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh;
g) Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và quyết định về những thay
đổi trong quá trình đào tạo (nếu có);
h) Bản kê khai danh mục và sao chụp những bài báo, công trình công bố (đóng
riêng) liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;
i) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có công trình đồng tác giả);
k) Luận án và tóm tắt luận án;
l) Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án
(bằng tiếng Việt và tiếng Anh);
m) 03 bộ gồm: luận án, tóm tắt luận án, bản sao chụp các công trình công bố.
Trong đó có 02 bộ đã xóa tên nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn.
6.3.4. Phản biện độc lập:
Trước khi thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện, Giám đốc Viện xin ý
kiến của hai phản biện độc lập về luận án. Ý kiến của phản biện độc lập có vai trò tư
vấn cho Giám đốc Viện trong việc xem xét đánh giá chất lượng của luận án tiến sĩ và
quyết định cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án.
Danh sách phản biện độc lập là tài liệu mật của Viện. Đơn vị chuyên môn,
người hướng dẫn và nghiên cứu sinh không được tìm hiểu về phản biện độc lập. Các
phản biện độc lập phải có trách nhiệm bảo mật nhiệm vụ, chức trách của mình, kể cả
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khi đã hoàn thành việc phản biện luận án hay khi tham gia vào Hội đồng đánh giá luận
án cấp Viện.
Khi cả hai phản biện độc lập tán thành luận án, Giám đốc Viện ra quyết định
thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh. Khi có một phản
biện độc lập không tán thành luận án, Giám đốc Viện gửi luận án xin ý kiến của phản
biện độc lập thứ ba. Nếu phản biện độc lập thứ ba tán thành luận án thì luận án được
đưa ra bảo vệ ở cấp Viện.
Luận án bị trả về để đánh giá lại ở cấp cơ sở nếu cả hai phản biện độc lập đầu
tiên không tán thành luận án, hoặc phản biện thứ ba được lấy ý kiến không tán thành.
Trường hợp này, luận án phải được chỉnh sửa và tổ chức bảo vệ lại ở cấp cơ sở.
Nghiên cứu sinh chỉ được phép trình lại hồ sơ đề nghị bảo vệ sớm nhất sau sáu tháng
và muộn nhất là hai năm kể từ ngày luận án bị trả lại.
Luận án sau khi sửa chữa phải được lấy ý kiến của các phản biện độc lập lần
đầu. Nếu lần này luận án vẫn không được chấp nhận thì Giám đốc Viện ra quyết định
chấm dứt quá trình đào tạo tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh.
Thời gian đọc phản biện độc lập không ít hơn 04 tuần và không quá 08 tuần.
6.3.5. Ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện:
Khi nghiên cứu sinh đủ điều kiện để bảo vệ luận án cấp Viện, Giám đốc Viện
ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.
Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện gồm ít nhất 7 thành viên. Thành viên Hội
đồng là những nhà khoa học: có học vị tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ; có phẩm chất đạo
đức tốt; 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 ba 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 ba năm. Số
thành viên thuộc Viện không quá 03 người.
Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, ba người phản biện và các uỷ viên. Mỗi thành
viên Hội đồng chỉ đảm nhận một trách nhiệm trong Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng phải
là người có năng lực và uy tín chuyên môn, có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc
tiến sĩ khoa học, đúng chuyên ngành với luận án. Các phản biện phải là người am hiểu
sâu sắc luận án, có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó. Người phản
biện phải có trách nhiệm cao về ý kiến đánh giá của mình đối với chất lượng của luận
án. Các phản biện phải là người ở các đơn vị khác nhau, không là cấp dưới trực tiếp
của nghiên cứu sinh, không là đồng tác giả với nghiên cứu sinh trong các công trình
công bố có liên quan đến đề tài luận án; không sinh hoạt trong cùng đơn vị chuyên
môn với nghiên cứu sinh.
Người hướng dẫn nghiên cứu sinh, người có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con,
anh chị em ruột với nghiên cứu sinh không tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp
Viện.
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Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến phản biện, sắp xếp thời
gian và điều hành buổi bảo vệ. Sau khi bảo vệ, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo hoàn thành
các thủ tục liên quan đến buổi bảo vệ để nộp đơn vị được giao nhiệm vụ.
Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ liên quan đến buổi bảo vệ,
các văn bản nhận xét, tổng hợp các ý kiến nhận xét gửi đến trước buổi bảo vệ, ghi
biên bản chi tiết của buổi bảo vệ và hoàn thành các thủ tục liên quan đến buổi bảo vệ
để nộp đơn vị được giao nhiệm vụ.
Các phản biện đọc và viết nhận xét trong đó cần ghi rõ luận án có đáp ứng
được yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không. Thời gian đọc và gửi nhận xét không
quá 02 tháng. Nếu vì lí do nào đó không thể nhận xét được theo đúng thời gian quy
định thì phải báo cáo lại để Chủ tịch Hội đồng trình Giám đốc kéo dài thời gian đọc và
gửi nhận xét hoặc thay đổi người phản biện nếu cần.
Các thành viên Hội đồng đọc và nhận xét bằng văn bản gửi đến Viện trong thời
gian tối đa là 02 tháng.
6.3.6. Chuẩn bị thủ tục trước bảo vệ luận án cấp Viện:
a. Sau khi có đủ các nhận xét của các thành viên Hội đồng và ít nhất 15 nhận
xét tóm tắt luận án của các nhà khoa học gửi tới, Chủ tịch Hội đồng ấn định thời gian,
địa điểm bảo vệ luận án và cho đăng báo, đồng thời tên đề tài luận án của nghiên cứu
sinh đã được công bố công khai, rộng rãi trên trang web của Viện, trang web của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, trên bảng tin của Viện và của đơn vị chuyên môn, trên báo địa
phương hoặc trung ương, trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày để những người quan tâm
có thời gian tìm hiểu luận án và tham dự phiên bảo vệ;
b. Luận án, tóm tắt luận án phải được gửi đến các thành viên Hội đồng, các nhà
khoa học, các tổ chức khoa học theo danh sách đã được Giám đốc Viện quyết định và
đã được trưng bày ở phòng đọc của thư viện của Viện ít nhất 30 ngày trước ngày bảo
vệ. Toàn văn luận án, tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và trang thông tin
những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực
tiễn của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) đã được đăng tải công khai trên trang
web của Viện và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi đến địa chỉ
duatin@moet.edu.vn) trước ngày bảo vệ 30 ngày;
c. Các thành viên Hội đồng phải có nhận xét về luận án bằng văn bản gửi đến
cơ sở đào tạo 15 ngày trước ngày bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh;
d. Văn bản nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng phải đánh giá đầy đủ,
cụ thể về bố cục và hình thức của luận án; về nội dung, phương pháp, kết quả, ý
nghĩa, độ tin cậy của các kết quả đạt được, trong đó phải nêu bật được những luận
điểm mới của luận án (BM37- QT851-04/VAWR).
Hội đồng không tổ chức họp để đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những
trường hợp:
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- Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;
- Vắng mặt Thư ký Hội đồng;
- Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;
- Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;
- Nghiên cứu sinh đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
và không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điều a, b, c,d ở trên..
Giám đốc Viện quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng chấm luận án
trong trường hợp cần thiết và chỉ vì lý do bất khả kháng (như thành viên Hội đồng đi
công tác nước ngoài dài hạn, ốm nặng không thể tham gia Hội đồng, hoặc khi có
thành viên Hội đồng không đảm bảo các điều kiện yêu cầu quy định). Các thời hạn
quy định, liên quan đến hoạt động của các thành viên Hội đồng và việc tổ chức bảo vệ
luận án, được tính kể từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành
viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.
Trong thời hạn tối đa là ba tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Hội đồng
phải tiến hành họp đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh. Quá thời hạn này, Hội đồng
tự giải tán. Sau thời gian này, nghiên cứu sinh có quyền tiếp tục đề nghị được bảo vệ
luận án nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Viện. Giám đốc Viện quyết định việc đưa
luận án ra bảo vệ. Trình tự, thủ tục bảo vệ luận án thực hiện như đối với nghiên cứu
sinh bảo vệ luận án lần đầu.
6.3.7. Tổ chức bảo vệ luận án cấp Viện:
Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.
Luận án phải được tổ chức bảo vệ công khai. Mọi thành viên Hội đồng phải có
trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ về bản luận án trước khi đánh giá.
Toàn bộ diễn biến của phiên họp đánh giá luận án phải được ghi thành biên bản
chi tiết, đặc biệt phần hỏi và trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi. Biên bản
phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng
(BM45- QT851-04/VAWR).
Luận án được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên Hội đồng
chỉ được bỏ phiếu tán thành hoặc không tán thành. Phiếu trắng được coi là phiếu
không tán thành. Luận án đạt yêu cầu khi có 6/7 hoặc 5/6 thành viên Hội đồng có mặt
bỏ phiếu tán thành (mẫu phiếu đánh giá và biên bản kiểm phiếu theo mẫu BM41QT851-04/VAWR và BM42- QT851-04/VAWR).
Hội đồng phải có nghị quyết về luận án (BM44- QT851-04/VAWR), trong đó
nêu rõ:
a) Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án của Hội đồng;
b) Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án;
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c) Cơ sở khoa học, độ tin cậy của những luận điểm và những kết luận nêu trong
luận án;
d) Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và những đề nghị sử dụng các kết quả nghiên
cứu của luận án;
đ) Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án;
e) Mức độ đáp ứng các yêu cầu của luận án;
g) Những điểm cần bổ sung, sửa chữa (nếu có) trước khi nộp luận án cho Thư
viện Quốc gia Việt Nam;
h) Kiến nghị của Hội đồng về việc công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho
nghiên cứu sinh.
Nghị quyết của Hội đồng phải được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua
bằng biểu quyết công khai.
Trình tự phiên họp của Hội đồng theo mẫu BM40- QT851-04/VAWR.
Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa luận án theo nghị
quyết của Hội đồng (nếu có) và có văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung,
sửa chữa, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem lại luận án và ký xác nhận văn bản
báo cáo của nghiên cứu sinh để lưu tại Viện và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Nghiên cứu sinh sửa chữa luận án theo ý kiến của Hội đồng và kèm bản giải
trình những điểm đã bổ sung, sửa chữa (BM31- QT851-04/VAWR)
Đối với luận án đạt yêu cầu, thực hiện tiếp mục 6.4.
6.3.8. Bảo vệ lại luận án:
Nếu luận án không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện thông qua thì
nghiên cứu sinh được phép sửa chữa luận án và đề nghị bảo vệ lần thứ hai muộn nhất
trước 24 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất.
Thành phần Hội đồng đánh giá luận án như Hội đồng đánh giá luận án lần thứ
nhất. Nếu có thành viên vắng mặt, Giám đốc Viện bổ sung thành viên khác thay thế.
Không tổ chức bảo vệ luận án lần thứ ba.
Quá thời hạn 24 tháng kể ngày bảo vệ lần thứ nhất, luận án không được đưa ra
bảo vệ.
Thủ tục và trình tự tổ chức cho nghiên cứu sinh bảo vệ lại luận án theo mẫu
BM40- QT851-04/VAWR.
6.3.9. Sau khi NCS hoàn thành việc sửa chữa luận án, đơn vị được giao nhiệm vụ
gửi về Viện thông Ban Tổ chức, hành chính những thủ tục để cấp bằng cho NCS gồm:
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a) Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành
viên Hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của nghiên cứu sinh
cho từng câu hỏi;
b) Nghị quyết của Hội đồng;
c) Các bản nhận xét của tất cả các thành viên của Hội đồng, của các cơ quan và
các nhà khoa học gửi tới Hội đồng;
d) Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá;
đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh;
e) Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ;
g) Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam
và của Thư viện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: Hồ sơ gửi Thư viện Quốc gia
Việt Nam và Thư viện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm 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). Bản luận án nộp các Thư viện gồm hai phần:
- Phần một là toàn văn bản luận án đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu
của Hội đồng đánh giá luận án cấp viện (nếu có);
- Phần hai là các tài liệu của phiên họp bảo vệ, đánh giá luận án cấp viện, đóng
quyển cùng với luận án, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án
cấp viện và danh sách thành viên Hội đồng; Các bản nhận xét của tất cả các thành
viên Hội đồng; Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp viện; Văn
bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo
nghị quyết của Hội đồng cấp viện, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận
án cấp viện.
h) Tờ báo đăng tin ngày bảo vệ;
i) Bản in trang thông tin Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của
luận án trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.4. Thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ.
6.4.1. Thẩm định luận án
Cuối các tháng chẵn trong năm, Viện gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh của Viện. Báo cáo gồm:
a) Công văn của Viện, trong đó có danh sách trích ngang các nghiên cứu sinh
bảo vệ trong hai tháng.
b) Bản sao quyết định của Giám đốc Viện về việc thành lập Hội đồng đánh giá
luận án;
c) Bản sao biên bản và nghị quyết của từng Hội đồng đánh giá luận án;
d) Trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của các luận án.
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Sau ngày bảo vệ ít nhất là 3 tháng, nếu nghiên cứu sinh không bị khiếu nại tố
cáo, không có tên trong danh sách cần thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám
đốc Viện xem xét ra quyết định cấp bằng cho nghiên cứu sinh theo quy định. Đối với
những trường hợp cần thẩm định, việc xét cấp bằng tiến sĩ chỉ tiến hành sau khi có kết
luận của Giám đốc Viện căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Xử lý kết quả thẩm định:
- Đối với luận án đạt yêu cầu thẩm định và không có yêu cầu bổ sung,
chỉnh sửa của Hội đồng thẩm định, Viện thực hiện việc cấp bằng tiến sĩ cho nghiên
cứu sinh theo quy định.
- Đối với luận án đạt yêu cầu thẩm định nhưng có ý kiến yêu cầu phải sửa
chữa của Hội đồng thẩm định, Hội đồng đánh giá luận án cấp viện cùng với
người hướng dẫn và nghiên cứu sinh xem xét và quyết định các điểm cần bổ sung
chỉnh sửa. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành việc sửa chữa, Chủ tịch Hội đồng
đánh giá luận án cấp viện kiểm tra và xác nhận chi tiết những nội dung đã bổ sung
chỉnh sửa, báo cáo Giám đốc Viện cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh theo các
yêu cầu quy định.
- Đối với luận án không đạt yêu cầu thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có
văn bản yêu cầu Viện tổ chức họp lại Hội đồng đánh giá luận án để xem xét. Tuỳ
theo mức độ đánh giá của Hội đồng, Giám đốc Viện sẽ ra quyết định xử lý đối với
luận án của nghiên cứu sinh theo một trong các hình thức: yêu cầu nghiên cứu sinh
sửa chữa luận án mà không cần bảo vệ lại; yêu cầu nghiên cứu sinh sửa chữa và
bảo vệ lại; yêu cầu nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu bổ sung, sửa chữa và bảo
vệ lại.
Thời gian cho phép nghiên cứu sinh hoàn thành việc bổ sung, chỉnh lý luận
án nhiều nhất là 12 tháng kể từ ngày Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc
viện họp và quyết định. Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành yêu cầu theo quyết
định xử lý, Viện có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện
của nghiên cứu sinh. Những nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại, quy trình tiếp theo
thực hiện như nghiên cứu sinh bảo vệ lần đầu.
6.4.2. Cấp bằng tiến sĩ
Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của NCS phải được lưu trữ lâu dài tại Viện.
Hồ sơ bảo vệ luận án được đưa ra xem xét tiến hành các thủ tục cấp bằng tiến
sĩ bao gồm hồ sơ của các luận án không phải thẩm định và hồ sơ của các luận án đã
đạt yêu cầu thẩm định.
Giám đốc Viện có trách nhiệm tổ chức thẩm tra quá trình đào tạo, chất lượng
luận án, việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án trước khi tổ chức
cuộc họp thường kỳ Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện để thông qua danh sách
nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

QUY TRÌNH
ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

Mã số tài liệu

: QT851-04/VAWR

Lần ban hành

: 01

Ngày có hiệu lực
Trang

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

: 01/9/2017
: 21 / 23

IISO 9001:2015

Giám đốc Viện ra quyết định cấp bằng tiến sĩ và ký bằng tiến sĩ cho nghiên
cứu sinh.
6. LƯU TRỮ
Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức đào tạo tiến sĩ được lưu trữ theo
quy định hiện hành.
7. PHỤ LỤC
BM01- QT851-04/VAWR: Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ.
BM02- QT851-04/VAWR: Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS).
BM03- QT851-04/VAWR: Lý lịch khoa học.
BM04- QT851-04/VAWR: Đề cương nghiên cứu của thí sinh.
BM05- QT851-04/VAWR: Danh sách trích ngang thí sinh dự tuyển NCS.
BM06- QT851-04/VAWR: Phiếu đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển
BM07- QT851-04/VAWR: Phiếu đánh giá phân loại thí sinh thông qua bài trình
bày và bài luận nghiên cứu.
BM08- QT851-04/VAWR: Kết quả đánh giá phân loại thí sinh của tiểu ban.
BM09- QT851-04/VAWR: Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh.
BM10- QT851-04/VAWR: Mẫu báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trong kỳ và
kế hoạch kỳ tiếp theo của NCS.
BM11- QT851-04/VAWR: Mẫu đăng ký học các học phần trong chương trình đào tạo.
BM12- QT851-04/VAWR: Bảng điểm các học phần.
BM13- QT851-04/VAWR: Mẫu đề cương chi tiết luận án tiến sĩ.
BM14- QT851-04/VAWR: Phiếu chấm điểm đề cương chi tiết luận án TS.
BM15- QT851-04/VAWR: Biên bản đánh giá đề cương chi tiết.
BM16- QT851-04/VAWR: Đề cương tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.
BM17- QT851-04/VAWR: Trang bìa ngoài của báo cáo chuyên đề.
BM18- QT851-04/VAWR: Trang bìa trong của báo cáo chuyên đề.
BM19- QT851-04/VAWR: Phiếu chấm điểm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề
tiến sĩ.
BM20- QT851-04/VAWR: Biên bản chấm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề
tiến sĩ.
BM21- QT851-04/VAWR: Bảng điểm chuyên đề tiến sĩ.
BM22- QT851-04/VAWR: Đơn đề nghị được gia hạn NCS.
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BM23- QT851-04/VAWR: Hướng dẫn về cách trình bày luận án tiến sĩ và tóm tắt
luận án.
BM24- QT851-04/VAWR: Mẫu bìa ngoài cùng của luận án tiến sĩ.
BM25- QT851-04/VAWR: Mẫu bìa trong của luận án tiến sĩ.
BM26- QT851-04/VAWR: Mẫu bìa ngoài tóm tắt luận án tiến sĩ.
BM27- QT851-04/VAWR: Mẫu bìa trong tóm tắt luận án tiến sĩ.
BM28- QT851-04/VAWR: Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ.
BM29- QT851-04/VAWR: Bản góp ý của nhà khoa học cho luận án tiến sĩ của NCS.
BM30- QT851-04/VAWR: Bản tổng hợp kết quả hội thảo khoa học.
BM31- QT851-04/VAWR: Mẫu bản giải trình sau hội thảo khoa học/Sau bảo vệ
cấp cơ sở/ Sau bảo vệ cấp Viện.
BM32- QT851-04/VAWR: Mẫu bản nhận xét luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
BM33- QT851-04/VAWR: Bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn trước khi bảo vệ
luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
BM34- QT851-04/VAWR: Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
BM35- QT851-04/VAWR: Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
BM36- QT851-04/VAWR: Danh sách các cơ quan và cá nhân gửi tóm tắt luận án
tiến sĩ cấp Viện.
BM37- QT851-04/VAWR: Mẫu bản nhận xét luận án tiến sĩ cấp Viện.
BM38- QT851-04/VAWR: Mẫu bản nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ.
BM39- QT851-04/VAWR: Bản tổng hợp các nhận xét luận án tiến sĩ.
BM40- QT851-04/VAWR: Trình tự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện
BM41- QT851-04/VAWR: Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.
BM42- QT851-04/VAWR: Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá
luận án tiến sĩ cấp Viện.
BM43- QT851-04/VAWR: Danh sách Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.
BM44- QT851-04/VAWR: Nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.
BM45- QT851-04/VAWR: Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.

