ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2011

QUI ĐỊNH
VỀ QUY TRÌNH, HỒ SƠ THẨM ĐỊNH LUẬN ÁN VÀ CẤP VĂN BẰNG
TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 778/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 23 tháng 8 năm 2011
của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM)

Điều 1. Hồ sơ thẩm định luận án tiến sĩ
1. Cơ sở đào tạo (CSĐT) báo cáo Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
việc bảo vệ luận án tiến sĩ (LATS) tại CSĐT theo các nội dung nêu tại Điểm a, b,c và d,
Khoản 1, Điều 40, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHQG-HCM ban hành kèm
theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/9/2010 của Giám đốc ĐHQGHCM (Quy chế 1020).
2. ĐHQG-HCM thông báo đến CSĐT, các trường hợp cần thẩm định và yêu cầu hồ sơ
cần gửi về ĐHQG-HCM, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo
cáo của CSĐT. Hồ sơ thẩm định gồm:
a. Hồ sơ đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp cơ sở đào tạo theo quy
định tại Khoản 2, Điều 33 Quy chế 1020;
b. Ý kiến nhận xét của các cán bộ phản biện độc lập;
c. Bản giải trình về hoàn chỉnh LATS theo nhận xét của các cán bộ phản biện độc
lập (nếu có);
d. Bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp đơn vị chuyên môn
và cấp CSĐT;
e. Biên bản kèm bản ghi câu hỏi và trả lời của NCS và nghị quyết của từng Hội
đồng đánh giá luận án;
f. Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá;
g. Bản xác nhận sửa chữa luận án theo nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án
(nếu có);
h. Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam và
Thư viện trung tâm ĐHQG-HCM;
i. 05 cuốn LATS và 05 cuốn tóm tắt LATS;
j. 01 đĩa CD ghi luận án và tóm tắt LATS;
k. Các tài liệu khác theo qui định của Thủ trưởng CSĐT (nếu có).
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Điều 2. Quy trình thẩm định LATS
1. Kiểm tra hồ sơ;
2. Thành lập Hội đồng thẩm định;
3. Lấy ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định;
4. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định.
Thời gian xử lý không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu
cầu thẩm định.
Điều 3. Xử lý kết quả sau khi họp Hội đồng thẩm định LATS
1. ĐHQG-HCM thông báo kết quả thẩm định đến CSĐT trong thời gian 10 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng thẩm định LATS.
2. CSĐT báo cáo ĐHQG-HCM quyết định của Thủ trưởng CSĐT về việc giải quyết kết
quả thẩm định LATS theo các nội dung nêu tại các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 42, Quy
chế 1020 trong thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.
Điều 4. Cấp bằng tiến sĩ
Việc cấp phát văn bằng tiến sĩ được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
và Quy chế văn bằng của ĐHQG-HCM hiện hành.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Đức Nghĩa
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