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ĐIỀU 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Học viên bậc cao học (viết tắt: HVCH) trong thời gian học tại Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng (TDTU) theo Qui chế học vụ bậc cao học. 

2. Người hướng dẫn khoa học cho học viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp (LVTN) gồm 

nghiên cứu viên, giảng viên-nghiên cứu, giảng viên-viên chức trong và ngoài TDTU. 

ĐIỀU 2. Mục tiêu 

1. Phát triển, mở rộng việc nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế với mục tiêu tăng số 

lượng công bố ISI/Scopus trong HVCH hằng năm. 

2. Trực tiếp góp phần đào tạo HVCH thành những nhà khoa học trong tương lai. 

ĐIỀU 3. Các hình thức công bố quốc tế và quyền lợi của HVCH 

1. HVCH công bố ISI/Scopus dưới sự hướng dẫn của CBHD 

TT Thành tích Quyền lợi của HVCH 

1 

Tác giả đứng đầu hoặc tác 

giả gửi bài duy nhất của bài 

báo trên tạp chí ISI/Scopus 

- Được miễn thực hiện LVTN như qui định hiện hành. 

Dùng bài đã công bố viết tóm tắt LVTN theo bố cục: 

1. Lời giới thiệu; 

2. Tóm tắt bài báo; 

3. Bài báo đã công bố (Đính kèm bài báo). 

- Được điểm LVTN tối đa khi trình bày thành công 

trước Hội đồng chuyên môn. 

2 
Đồng tác giả gửi bài của bài 

báo trên tạp chí ISI/Scopus 
Được cộng 3 điểm vào điểm LVTN 

3 

Tác giả đứng đầu hoặc tác 

giả gửi bài duy nhất của Bài 

báo hội thảo ISI/Scopus 

Được cộng 3 điểm vào điểm LVTN 

4 
Đồng tác giả gửi bài của Bài 

báo hội thảo ISI/Scopus 
Được cộng 2 điểm vào điểm LVTN 

5 
Tác giả phụ của bài báo trên 

tạp chí ISI/Scopus 
Được cộng 1,5 điểm vào điểm LVTN 

6 
Tác giả phụ của bài báo hội 

thảo ISI/Scopus 
Được cộng 1 điểm vào điểm LVTN 
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2. HVCH công bố bài báo ISI/Scopus chung với người không phải NHD LVTN  

TT Thành tích Quyền lợi của HVCH 

1 

Tác giả đứng đầu hoặc tác 

giả gửi bài duy nhất của bài 

báo trên tạp chí ISI/Scopus 

Được cộng 3 điểm vào điểm LVTN 

2 
Đồng tác giả gửi bài của bài 

báo trên tạp chí ISI/Scopus 
Được cộng 2,5 điểm vào điểm LVTN 

3 
Tác giả chính của bài báo 

hội thảo ISI/Scopus 
Được cộng 2 điểm vào điểm LVTN 

4 

Tác giả phụ của bài báo 

ISI/Scopus (tạp chí, hội 

thảo) 

Được cộng 1 điểm vào điểm LVTN 

3. Các trường hợp khác do Hiệu trưởng phê duyệt theo từng tờ trình cụ thể 

4. Lưu ý: Các HVCH thuộc đối tượng ở Mục 2 Điều 3 này cần biết: 

- HV vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ khác về học phí và bảo đảm chuẩn đầu ra thạc 

sĩ theo qui định của TDTU; 

- Điểm tối đa của LVTN của HVCH là 10; 

- Với những bài báo có tên và nội dung trùng với đề tài LVTN của HVCH, thì sẽ được 

Hội đồng chuyên môn cân nhắc và đề xuất Hiệu trưởng xem xét áp dụng các quyền 

lợi tại Mục 1 điều khoản này. 

- Những bài báo không có tên và nội dung đúng với LVTN, nhưng có nội dung đúng 

với chuyên ngành mà HVCH đang học thì mới được xét theo Mục 2 này. 

ĐIỀU 4. Qui trình và trách nhiệm các bên liên quan 

1. HVCH đề xuất NHD để chọn đề tài sớm; trình Khoa/viện quản lý về chuyên môn xét 

duyệt (số lượng LVTN phân bổ cho NHD theo qui định hiện hành của TDTU). Sau khi 

được duyệt, HVCH và NHD cân nhắc năng lực thực hiện để thống nhất làm Đơn đăng 

kí nhiệm vụ công bố ISI/Scopus (theo mẫu công bố trên web). 

ĐIỀU 6. Tổ chức thực hiện 

1. Hằng năm, trong vòng 1 tuần lễ sau mỗi đợt HVCH nhập học, DEGRAS có nhiệm 

vụ căn cứ số học viên nhập học chính thức của từng ngành/Khoa/viện, thông báo dự 

kiến chỉ tiêu công bố cho từng Khóa nhập học. Trong vòng 1 tuần tiếp theo kể từ ngày 

DEGRAS công bố dự kiến chỉ tiêu từng khóa/ngành/Khoa/viện; Khoa/viện phải có trách 

nhiệm phản hồi hoàn tất. Nếu có sự bất đồng, thời gian tối đa cho phép để DEGRAS 

phải trao đổi và thống nhất với các Khoa/viện là thêm 1 tuần (tuần thứ 3 kể từ khi 

HVCH nhập học). Đầu tuần thứ 4 phải trình Hiệu trưởng ký duyệt chỉ tiêu công bố 

ISI/Scopus cho Khóa nhập học nói trên của từng ngành. 

   


