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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  

tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH  

ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 
 

 Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học 

Huế; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến 

sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 

10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 14 như sau: 

“2. Tiểu ban chuyên môn có 05 thành viên, gồm Trưởng tiểu ban, Thư ký và 

các Ủy viên. Thành viên Tiểu ban có trình độ từ tiến sĩ trở lên, nếu trình độ tiến sĩ 

thì phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) công tác trong lĩnh vực chuyên môn kể từ khi 

có quyết định cấp bằng; am hiểu lĩnh vực và các vấn đề dự định nghiên cứu của người 

dự tuyển; là giảng viên, nhà khoa học trong hoặc ngoài Đại học Huế. Khuyến khích 

mời các nhà khoa học trong và ngoài nước có đủ điều kiện và đồng ý nhận hướng 

dẫn luận án tham gia làm Ủy viên trong Tiểu ban chuyên môn. 

3. Trưởng Tiểu ban có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ngành đúng hoặc 

ngành phù hợp với ngành của người dự tuyển.”  

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 17 như sau: 

“b) Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm được phân công giảng 

dạy có công bố liên quan đến chuyên môn giảng dạy với vai trò là tác giả đứng tên đầu 

hoặc tác giả liên hệ của 02 bài báo, báo cáo khoa học trong các ấn phẩm được tính tới 

0,75 điểm trở lên theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định; hoặc là 

tác giả hoặc đồng tác giả của 01 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản trong nước và 



 

 

quốc tế phát hành hoặc của 01 chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế 

phát hành (sau đây gọi chung là tác giả chính);”  

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm có quyết định công 

nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người hướng dẫn độc lập, 

người đồng hướng dẫn khi không phân biệt giữa hướng dẫn chính và hướng dẫn phụ 

phải có thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan tới đề tài luận 

án hướng dẫn, cụ thể như sau:  

a) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công 

bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science (WoS) hoặc Scopus (sau đây 

gọi chung là danh mục WoS/Scopus) hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất 

bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong 

nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm 

trở lên, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế 

phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 4,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa 

do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm 

khi có đồng tác giả); hoặc  

b) Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ đã đăng kí và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia hoặc 

quốc tế; hoặc của ít nhất 01 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia hoặc quốc 

tế được công nhận bởi cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ 

thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao.”  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Huế; Trưởng các Ban chức năng; Hiệu 

trưởng các trường đại học thành viên; Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học; Hiệu 

trưởng Trường Du lịch; Khoa trưởng các khoa thuộc Đại học Huế có đào tạo trình 

độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTCTSV. HLQC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Anh Phương 
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