Phụ lục VII: Nội dung và hình thức buổi bảo vệ luận án
Phụ lục VII.1: Trình tự buổi bảo vệ luận án cấp Cơ sở
1. Đại diện Ban đào tạo SĐH Đại học Huế tuyên bố lý do, đọc quyết định
thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Giám đốc Đại học
Huế.
2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách các thành viên có mặt, các điều kiện
để được tiến hành buổi đánh giá luận án và công bố chương trình làm việc.
3. Ủy viên thư ký Hội đồng đọc tóm tắt lý lịch của NCS.
4. NCS trình bày nội dung luận án, thời gian trình bày không quá 90 phút.
5. Các phản biện 1 và 2 đọc nhận xét.
6. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc phát
biểu những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa.
7. NCS trả lời các câu hỏi và những ý kiến trao đổi.
8. Hội đồng thông qua danh sách các cơ quan và cá nhân gửi tóm tắt luận án.
9. Hội đồng họp riêng để bỏ phiếu, từng thành viên ghi ý kiến nhận xét vào
phiếu nhận xét của mình và thảo luận thông qua kết luận của Hội đồng.
10.Ủy viên thư ký thông báo kết quả bỏ phiếu.
11.Chủ tịch đọc kết luận của Hội đồng. Kết luận cần khẳng định:
+ Tên đề tài luận án có phù hợp với nội dung, mã số chuyên ngành, có trùng
lặp với đề tài và nội dung với các luận án đã bảo vệ hay không.
+ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
+ Những kết quả mới đã đạt được.
+ Những thiết sót của luận án, vấn đề cần bổ sung và sửa chữa.
+ Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ về nội dung và hình thức.
+ Kết luận: đề nghị Đại học Huế cho phép NCS bảo vệ luận án cấp Đại học
Huế.
12.NCS phát biểu ý kiến.
13.Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi đánh giá luận án.
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Phụ lục VII.2: Trình tự buổi bảo vệ luận án cấp Đại học Huế
1. Đại diện Ban đào tạo SĐH Đại học Huế tuyên bố lý do, đọc quyết định
thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Giám đốc Đại
học Huế.
2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách các thành viên có mặt, các điều kiện
chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc.
3. Ủy viên thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của NCS và các điều kiện cần
thiết để NCS được bảo vệ luận án.
4. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến
thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của NCS.
5. NCS trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút.
6. Các phản biện 1,2 và 3 đọc nhận xét.
7. Ủy viên thư ký Hội đồng đọc Bản tổng hợp các nhận xét tóm tắt luận án.
8. Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình
độ nghiên cứu khoa học của NCS.
9. NCS trả lời các câu hỏi nêu ra.
10.Đại diện tập thể hướng dẫn đọc bản nhận xét của tập thể hướng dẫn về NCS
và luận án.
11.Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông
qua Quyết nghị của Hội đồng.
+ Ban kiểm phiếu: gồm 03 người (1 Trưởng ban và 2 Ủy viên), Chủ tịch
Hội đồng không tham gia Ban kiểm phiếu.
+ Quyết định của Hội đồng: phải nêu được các vấn đề theo trình tự sau:
Tính cấp thiết của đề tài; Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án; tính hợp lý
và hiện đại của phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã sử dụng; Độ tin cậy của
phương pháp nghiên cứu; Các kết quả đạt được và những đóng góp mới; Các
kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng vào lãnh vực nào trong thực tiễn (sản
xuất, đời sống, quốc phòng, giảng dạy...). Trong Quyết nghị cần nêu rõ những
thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội
đồng đề nghị công nhận (hoặc không công nhận), học vị tiến sĩ theo ngành
nghiên cứu của NCS.
12.Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bảo vệ luận án.
13.Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng.
14.Các đại biểu và NCS phát biểu ý kiến.
15.Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.
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Phụ lục VII.3: Trang trí buổi đánh giá luận án cấp cơ sở
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

ĐÁNH GIÁ
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ
TÊN ĐỀ TÀI:.................................
NCS:................................................
CHUYÊN NGÀNH: .....................
MÃ SỐ: ..........................................
KHOÁ .............................................
HUÊ, ..... / 20.....
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Phụ lục VII.4: Trang trí buổi đánh giá luận án cấp cơ sở
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ

BẢO VỆ
LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
TÊN ĐỀ TÀI:.................................
NCS:................................................
CHUYÊN NGÀNH:.......................
MÃ SỐ: ..........................................
KHOÁ ............................................
HUẾ, ..... / 20.....
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Phụ lục VII.5:
MẪU TRÌNH BÀY PHẦN MỞ ĐẦU
BẢN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN TRONG HỘI ĐỒNG
---------BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Về đề tài:

Chuyên ngành:
Mã số:
Nghiên cứu sinh:

Phản biện:
PGS. TS .........................................
Đơn vị công tác ..............................
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Phụ lục VII.6:
MẪU BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU CỦA
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Quyết định số ......../QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày .../.../....... của Giám
đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng chấm luấn án tiến sĩ cấp Đại học
Huế gồm ...... thành viên. Hội đồng đã họp ngày ..... tháng ..... năm .... tại
.................................................................. để chấm luận án tiến sĩ cho nghiên
cứu sinh ......................................
Về đề tài: ...............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Chuyên ngành: ......................................................................................
Mã số: ...................................................................................................
Số thành viên có mặt trong phiên họp chấm luận án là: ..... người, trong đó
số người phản biên luận án là ...... người.
Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:
1. Trưởng ban: ..................................................
2. Uỷ viên: ........................................................
3. Uỷ viên: ........................................................
Số phiếu đã phát cho các thành viên:.....
Số phiếu còn lại không dùng: ......
Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án như sau:
- Số phiếu hợp lệ: .....
- Số phiếu không hợp lệ: .....
- Số phiếu tán thành: .....
- Số phiếu không tán thành: .....
- Trong đó số phiếu xếp loại xuất sắc là: .....

Trưởng Ban kiểm phiếu
(Ký tên)

Các Uỷ viên Ban kiểm phiếu
(Ký tên)

Xác nhận của Đại học Huế
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Phụ lục VII.7:
MẪU TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ ĐỀ
NGHỊ CẤP BẰNG TIẾN SĨ CHO NGHIÊN CỨU SINH
Mặt trước:
ĐẠI HỌC HUẾ
----------------------------------------------SỐ HỒ SƠ LƯU

HỒ SƠ
BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Họ tên NCS: ...........................................................
QĐ bảo vệ số ...................ngày ...............................
Ngày bảo vệ: ...........................................................
Kết quả bảo vệ: .......................................................

Ngày nộp hồ sơ: ....../ ...... / .......

Mặt sau: Liệt kê toàn bộ hồ sơ có trong túi.
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Phụ lục VII.8: Số lượng, quy cách của luận án, tóm tắt luận án cần chuẩn bị tài
từng thời điểm xét duyệt.
Thời điểm
1. Đánh giá luận
án cấp cơ sở

Số bản in
Luận án Tóm tắt
12 đến
12 đến
15
15

Nơi gửi

Quy cách

- Người hướng dẫn
- Bộ môn đào tạo
- Khoa chuyên môn
- Phòng Sau đại học
- Các thành viên HĐ
- Người tham dự
Ban Đào tạo SĐH để
gửi hản biện độc lập

- Theo quy định tại
mục 4.2. Hướng
dẫn này (dưới đây
gọi là quy cách 4.2)
- Luận án đóng bìa
mềm.
Theo quy cách 4.2
và theo quy định tại
khoản 14, 15 mục
2.1 Hướng dẫn này.
- Theo quy cách 4.2
- Có đầy đủ thông
tin về tên cơ sở đào
tạo, NCS và người
hướng dẫn trong
luận án và tóm tắt
luận án.
- Luận án đóng bìa
cứng.
- Như thời điểm 3
- Tên các phản biện
đã được điền đầy đủ
vào trang bìa hai
tóm tắt luận án.
- Luận án có thể
không đóng bìa
cứng (tuỳ cơ sở đào
tạo)
- Như thời điểm 4
- Luận án đóng bìa
cứng, theo quy định
tại mục 3.1 phần III
hướng dẫn này.

2. Trình Giám
đốc Đại học Huế

2

3

3. Sau khi phản
biện độc, để
thành lập và bảo
vệ trước Hội
đồng chấm luận
án cấp Đại học
Huế.

1

3

Ban Đào tạo SĐH

4. Sau khi có
quyết định Hội
đồng cấp Đại
học Huế

12 đến
15

80 đến
100

- Như thời điểm 1.
- Tóm tắt luận án gửi
đi theo danh sách đã
được Hội đồng đánh
giá luận án cấp cơ sở
duyệt.

5. Sau bảo vệ
cấp Đại học Huế

1

1

- Thư viện Quốc gia

3

3

Bộ GD và ĐT, trong
trường hợp cần thẩm
định luận án.

- Thời điểm 4
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Phụ lục VII.9:
MẪU TÚI ĐỰNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN
CẤP ĐẠI HỌC HUẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
Kích thước 28 x 34cm
Mặt trước
ĐẠI HỌC HUẾ
TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
......................................................
SỐ HỒ SƠ LƯU

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ
BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Họ và tên NCS: .....................................................................................
Là NCS năm: ................ Hình thức đào tạo: ......................................
Chuyên ngành: ......................................................................................
Mã số: ....................................................................................................

Ngày nộp hồ sơ: ..... / ..... / .....
Mặt sau: liệt kê toàn bộ hồ sơ có trong túi.
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Phụ lục VII.10:
PHIẾU NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
SỐ:
Ông/Bà: ....................................... QĐ công nhận NCS số: ........... ngày: ..........
Hình thức đào tạo: ...............................................................................................
Ngày sinh: ........................... Nơi sinh: ................................................................
Cơ quan công tác: ................................................................................................
Tên đề tài luận án: ................................................................................................
Chuyên ngành: ....................................................... Mã số: ..................................
1. Công văn đề nghị của cơ sở đào tạo: ................................................................
2. Đề nghị danh sách Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước:
3. Biên bản đánh giá luận án ở bộ môn:
Bản xác nhận sửa chữa (nếu có)
4. Các bản nhận xét:
5. Danh sách gửi tóm tắt luận án:
6. Một bản trích yếu luận án:
7. Đơn xin bảo vệ luận án:
8. Lý lịch khoa học:
9. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành: ............. Hệ đào tạo: .....................
Trường: ........................................................... Năm TN: .............................
Bằng thạc sĩ ngành: .................................................................................
Trường: ........................................................... Năm TN: .............................
10. Bản sao bảng điểm các môn cao học:
Các chứng chỉ chuyên đề tiến sĩ:
11. Bản sao QĐ công nhận NCS và các QĐ thay đổi (nếu có)
12. Hai bộ photocopy những bài báo KH công bố kết quả nghiên cứu của NCS
(đã xoá tên):
13. Bản sao ý kiến đồng ý của các đồng tác giả (nếu có công trình đồng tác giả):
14. Hai bản luận án (không ghi tên):
15. Ba bản tóm tắt luận án (hai bản không ghi tên):
Quyết định thành lậo Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế số: Ngày:
Ngày bảo vệ:
Kết quả bảo vệ:
QĐ công nhận học vị số:
ngày:
Số bằng:
Những điều cần lưu ý về tác giả và luận án:
....., ngày ... tháng ... năm ...
Người nhận hồ sơ ký tên
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Phụ lục VII.11:
DANH MỤC TẠM THỜI TÊN GỌI HỌC VỊ TIẾN SĨ
THEO NGÀNH KHOA HỌC
(Dùng để ghi trên bìa luận án, tóm tắt luận án tiến sĩ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NGÀNH
KHOA HỌC
Toán học
Vật lý
Hoá học
Sinh học
Địa lý
Địa chất
Kỹ thuật
Kiến trúc
Y học
Dược học
Nông nghiệp
Triết học
Xã hội học
Chính trị học
Kinh tế
Lịch sử
Ngữ văn

18
19
20
21
22

Luật học
Giáo dục
Tâm lý học
Nghệ thuật
Quân sự

TT

TÊN GỌI HỌC VỊ
TIẾNG VIỆT
Tiến sĩ Toán học
Tiến sĩ Vật lý
Tiến sĩ Hoá học
Tiến sĩ Sinh học
Tiến sĩ Địa lý
Tiến sĩ Địa chất
Tiến sĩ Kỹ thuật
Tiến sĩ Kiến trúc
Tiến sĩ Y học
Tiến sĩ Dược học
Tiến sĩ Nông nghiệp
Tiến sĩ Triết học
Tiến sĩ Xã hội học
Tiến sĩ Chính trị học
Tiến sĩ Kinh tế
Tiến sĩ Lịch sử
Tiến sĩ Ngữ văn

TÊN GỌI HỌC VỊ TIẾNG ANH

Doctor of Philosophy in Mathematics
Doctor of Philosophy in Physics
Doctor of Philosophy in Chemistry
Doctor of Philosophy in Biology
Doctor of Philosophy in Geography
Doctor of Philosophy in Geology
Doctor of Philosophy in Engineering
Doctor of Philosophy in Architecture
Doctor of Philosophy in Medicine
Doctor of Philosophy in Pharmacy
Doctor of Philosophy in Agriculture
Doctor of Philosophy in Philosophy
Doctor of Philosophy in Sociology
Doctor of Philosophy in Politics
Doctor of Philosophy in Economics
Doctor of Philosophy in History
Doctor of Philosophy in Linguistics and
Literature
Tiến sĩ Luật học
Doctor of Philosophy in Laws
Tiến sĩ Giáo dục học Doctor of Philosophy in Education
Tiến sĩ Tâm lý học
Doctor of Philosophy in Psychololy
Tiến sĩ Nghệ thuật
Doctor of Philosophy in Fine Arts
Tiến sĩ Quân sự
Doctor of Philosophy in Military Science
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