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c) Được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá 

luận án ở đơn vị chuyên môn. 

2. Việc đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn là hình thức sinh hoạt khoa học được 

tổ chức 01 lần hoặc nhiều lần, cho đến khi luận án được đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng 

đánh giá luận án cấp trường; các thành viên của đơn vị chuyên môn, nghiên cứu sinh, học 

viên, sinh viên và những người quan tâm có quyền tham gia (trừ trường hợp luận án bảo vệ 

theo chế độ mật). 

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn phải có nhận xét về 

luận án trong đó chỉ ra những kết quả mới của luận án, những hạn chế, thiếu xót của luận án 

và yêu cầu nghiên cứu sinh sửa chữa, bổ sung. 

3. Sau khi nghiên cứu sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 

26, P.ĐTSĐ&KHCN đề nghị danh sách ít nhất là 09 thành viên, trong đó có ít nhất 04 thành 

viên ngoài Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (không quá 02 thành viên cùng một cơ sở đào tạo 

hoặc cùng một cơ quan, tổ chức) trình Hiệu trưởng lựa chọn, ra quyết định thành lập Hội 

đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

 Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn gồm có: 

a) Công văn đề nghị của P.ĐTSĐH&KHCN về danh sách các thành viên tham gia 

hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; 

b) Văn bản chấp thuận của đồng tác giả về các công trình công bố có liên quan (nếu 

có); 

c) Phiếu đề nghị được bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh có chữ ký chấp thuận của 

người hướng dẫn; 

d) Lý lịch khoa học mới trong thời hạn 06 tháng; 

e) Danh mục liệt kê và đính kèm các bài báo đã được công bố; 

f) Bảy (07) quyển luận án của nghiên cứu sinh; 

g) Minh chứng về quá trình sinh hoạt chuyên môn. 

4. Thành phần Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở: 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ở cấp cơ sở gồm tối thiểu 05 thành viên, có chức 

danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong thời gian từ 36 tháng 

trở lên tính từ ngày ra Quyết định, có chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh 

vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, am hiểu lĩnh vực đề tài nghiên cứu, trong đó có ít nhất 

02 nhà khoa học ở ngoài Trường và một thành viên là người hướng dẫn( người hướng dẫn 

chính hoặc phụ). Hội đồng gồm Chủ tịch, Thư ký, hai Phản biện và Ủy viên Hội đồng. Chủ 

tịch Hội đồng là người có năng lực và uy tín chuyên môn, có chức danh giáo sư, phó giáo sư 
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hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, có 

chuyên ngành phù hợp với nội dung luận án. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhiệm một 

trách nhiệm trong Hội đồng. Khuyến khích  mời các nhà khoa học có uy tín là người nước 

ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Hội đồng. 

5. Luận án được gửi đến các thành viên của Hội đồng trước thời gian tổ chức họp 

Hội đồng đánh giá ít nhất 20 ngày làm việc. Trước khi dự phiên họp của Hội đồng đánh giá 

luận án 07 ngày, các thành viên Hội đồng gửi bản nhận xét cho Thư ký Hội đồng. 

6. 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; 

e) Nghiên cứu sinh đang trong quá trình kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

7. Thành viên Hội đồng phải là người không có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, 

anh, chị hoặc em ruột với người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

8. Số lượng nhà khoa học tham gia đánh giá lần sau (nếu có) phải đảm bảo trùng tối 

thiểu hai phần ba (2/3) với tổng số nhà khoa học được mời nhận xét luận án đã tham gia ở 

lần đánh giá trước để nhận xét quá trình hoàn thiện luận án của nghiên cứu sinh; trong đó, 

phải có mặt những người có ý kiến chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá 

cấp trường; 

9. Luận án chỉ được đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá cấp trường khi có 

tối thiểu ba phần tư (3/4) số nhà khoa học được mời nhận xét luận án ở lần đánh giá cuối 

cùng tán thành (ghi trong phiếu nhận xét luận án). 

Người hướng dẫn và nghiên cứu sinh tiếp thu và chỉnh sửa luận án theo góp ý của 

biên bản đánh giá luận án tiến sĩ ở Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, kèm 

theo bản giải trình các ý kiến tiếp thu và hoàn thiện luận án của biên bản. 

10. Trình tự tiến hành buổi đánh giá luận án ở cấp cơ sở: 

a) Công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án; 

b) Công bố danh sách thành viên có mặt và chương trình làm việc; 

c) Thông qua các điều kiện cần để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án; 

 
















































