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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy định này quy định về định mức và các hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên, CCVC thuộc trường Đại Học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giảng
viên (GV) trường đại học. Tất cả giảng viên của trường đại học Kiến trúc TP.HCM
phải thực hiện nghiên cứu khoa học.
Đối tượng không bắt buộc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Công
chức viên chức (CCVC) của trường không phải là giảng viên. Tuy nhiên, nếu các cá
nhân này tham gia các hoạt động NCKH thì cũng áp dụng quy định này, trừ các điều
khoản liên quan đến định mức NCKH.
Điều 2. Mục đích
1. Nghiên cứu khoa học trong trường đại học Kiến trúc TP.HCM phải nhằm mục
tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ yêu cầu sản xuất, đời sống xã hội, phát huy
tính sáng tạo và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
2. Nghiên cứu khoa học là một tiêu chuẩn quan trọng để xét duyệt danh hiệu thi
đua, giải quyết các chế độ và chức danh khoa học cho giảng viên. Những giảng viên
không hoàn thành khối lượng công tác nghiên cứu khoa học, nhà trường sẽ xem xét
khi bầu các chức danh khoa học, danh hiệu thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách
liên quan.
Điều 3. Định mức giờ NCKH
1. Mỗi giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao
tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm được quy định tại
Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của
Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ.
2. Giảng viên (không tính giảng viên tập sự) phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời
gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (=1760 giờ x 1/3 ≈
587 giờ NCKH)
Điều 4. Các trường hợp miễm giảm định mức giờ NCKH
Giảng viên thuộc các đối tượng sau đây được miễn, giảm định mức giờ NCKH:
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1. Các giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các
công tác quản lý, đảng, đoàn thể thực hiện định mức giờ NCKH theo tỷ lệ tương
đương với định mức nhiệm vụ giảng dạy được quy định tại Điều 6 Thông tư số
47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và mục 9 - Phụ lục
1 của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.
2. Giảng viên thuộc các khoa phụ trách môn đại cương (Khoa học cơ bản, Lý
luận chính trị và Mỹ thuật) (sau này sẽ gọi là khoa ưu tiên) được giảm 50% định mức
giờ NCKH (=50% x 587 giờ ≈ 294 giờ) và áp dụng định mức 294 giờ với tỷ lệ được
miễn, giảm tương ứng (mục 1 của điều này).
3. Các trường hợp miễn, giảm khác theo quyết định có liên quan của Hiệu
trưởng.
Điều 5. Các hoạt động nghiên cứu khoa học
Giờ nghiên cứu khoa học được tính, bao gồm các nội dung sau:
1. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án, dự
án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng chương trình đào
tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới
phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học, đổi mới các hoạt động phục vụ
công tác đào tạo và hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ yêu
cầu sản xuất, đời sống xã hội, phát huy tính sáng tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn của giảng viên và CCVC.
3. Công bố kết quả nghiên cứu, đăng bài trên các tạp chí khoa học trong và
ngoài nước theo quy định của pháp luật.
4. Viết tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước.
5. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và thực hiện đồ án dự thi trong
nước và quốc tế.
6. Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học
và công nghệ.
7. Các công trình, đồ án và tác phẩm dự thi và tham gia triển lãm trong nước và
quốc tế.
8. Các công trình, đồ án thiết kế có hợp đồng ký kết với trường ĐH Kiến trúc
TP. Hồ Chí Minh
Điều 6. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của chủ trì đề tài
1. Chủ trì đề tài KHCN là cán bộ có trình độ đại học hoặc sau đại học, có kinh
nghiệm nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu. Có khả năng tập hợp, chỉ đạo cán bộ khoa
học khác tham gia thực hiện đề tài.
2. Không đồng thời chủ trì quá 03 đề tài KHCN và không có hơn 01 đề tài quá
hạn hợp đồng.
3. Thực hiện Phiếu đăng ký và xây dựng Đề cương sơ bộ đề tài KHCN cấp
trường; Phiếu đề xuất nhiệm vụ và Thuyết minh nhiệm vụ đối với đề tài cấp Bộ.
4. Khi được công nhận là đề tài KHCN, chủ trì đề tài phải ký hợp đồng trách
nhiệm với nhà trường .
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5. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung và tiến độ được
giao. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết khi đề tài kết
thúc.
6. Báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề tài KHCN trước hội đồng
nghiệm thu.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ TÍNH KHỐI LƯỢNG
GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Điều 7. Thời điểm tính giờ và bảo lưu số giờ NCKH
1. Việc tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học cho từng giảng viên do phòng
Quản lý Khoa học & Công nghệ có trách nhiệm thực hiện vào cuối học kỳ 2 hàng năm
(khoảng cuối tháng 5).
2. Giảng viên đã hoàn thành định mức các khâu công tác: giảng dạy, lao động,
quân sự, nếu hoàn thành vượt mức khối lượng giờ nghiên cứu khoa học quy định, phần
vượt giờ sẽ được bảo lưu cho khối lượng nghiên cứu khoa học năm sau (chỉ được bảo
lưu hai năm).
Điều 8. Quy định về NCKH
Giảng viên (không tính giảng viên tập sự) phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời
gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (=1760 giờ x 1/3 ≈
587 giờ NCKH)
Điều 9: Các hoạt động khoa học công nghệ được quy đổi ra giờ NCKH (Chia
theo nhóm nội dung)
Bảng 1 Bảng quy đổi các hoạt động KHCN thành giờ nghiên cứu khoa học
TT
1

Nội dung công việc

Đơn vị

Giờ quy đổi

Ghi chú

NHÓM ĐỀ TÀI NCKH

1.1

Đề tài nghiên cứu có hợp đồng cấp
NN, Ngành.

đề tài

1.2

Đề tài cấp Bộ và tương đương

đề tài

1.3

Đề tài cấp trường (do khoa và hội
đồng KH trường ấn định)
đề tài

3

4500
3000
600 - 1800
(Nếu đề tài dạng giáo
trình, sách chuyên
khảo tính số giờ
NCKH là:600 (2 TC),
900 (3 TC), 1200
(4TC), 1500 (5TC)
1800 (6TC)
Nếu đề tài không có số
tín chỉ thì tính quy đổi
theo các đề tài có giá
trị hợp đồng tương
đương

Được tính theo hợp đồng (đề
tài đă được nghiệm thu)
Nếu nhóm tác giả:
- Nhóm trên 3 người: chủ trì
được tính ≥ 1/3 số giờ, 2/3
chia đều các thành viên
khác;
- Nhóm 3 người: chủ trì
được tính ≥ 1/2 số giờ, 1/2
chia đều các thành viên
khác;
Nhóm 2 người: chủ trì được
tính ≥ 2/3 số giờ, 1/3 thành
viên còn lại.

1.4

1.5

2

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp
Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố
và tương đương (trong danh mục đề
xuất của trường gửi đi)
Viết thuyết minh nhiệm vụ KHCN
cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành
phố và tương đương (được trường
gửi tham gia tuyển chọn chủ trì đề
tài)

đề
xuất

100

Phiếu đề xuất cá nhân

đề tài

200

Thuyết minh tham gia tuyển
chọn chủ trì đề tài

NHÓM BÀI VIẾT, SÁCH...

2.1

Viết tham luận trong các hội nghị,
hội thảo khoa học chuyên ngành
- Trường
- Thành phố
- Ngành, quốc gia
- Nước ngoài

tham
luận

2.2

Báo cáo chuyên đề sinh hoạt học
thuật
- Bộ môn
- Khoa

báo
cáo

2.3

Bài viết được đăng trên tạp chí
chuyên ngành
- Trường
- Thành phố,
- Ngành, quốc gia
- Nước ngoài

bài
viết

2.4

Bài đăng trên các tạp chí quốc tế
được xếp hạng, các tạp chí trong
nước trong danh mục được Hội
đồng Chức danh công nhận
- Trong nước: 300
- Nước ngoài: 1500

bài
viết

2.5

2.6

3

3.1

3.2

Xuất bản sách thuộc lĩnh vực đào
tạo nghiên cứu của trường được nhà
xuất bản phát hành
- Trong nước
- Nước ngoài
Biên dịch tài liệu chuyên môn theo
yêu cầu của trường hoặc hội đồng
khoa
- Từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt
- Từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài

200
300
600
1500

100
200

150
250
300
1500
Hệ số (dựa trên cộng
điểm công trình trong
danh mục HĐCDGS):
- 2,0: hệ số 3
- 1,5: hệ số 2.5
- 1,0: hệ số 2
- 0,75: hệ số 1.8
- 0,5: hệ số 1.6
- 0,3 và 0,25: hệ số 1.4

sách
2000
5000
1 trg
t. giả
≈ 1000
chữ

40
80

Có bản photocopy tham luận
Có giấy mời và chương trình
hội nghị, hội thảo ghi tên
tham luận và tác giả/nhóm
tác giả (chia tỷ lệ giống thực
hiện đề tài KHCN)
Bài báo cáo

Có ấn phẩm hoặc văn bản
nhận đăng.
Nếu nhóm tác giả chia tỷ lệ
giống thực hiện đề tài KHCN

Có ấn phẩm hoặc văn bản
nhận đăng
Nếu nhóm tác giả chia tỷ lệ
giống thực hiện đề tài KHCN

Có ấn phẩm hoặc văn bản
nhận đăng
Nếu nhóm tác giả chia tỷ lệ
giống thực hiện đề tài KHCN
Có ấn phẩm
Nếu nhóm tác giả chia tỷ lệ
giống thực hiện đề tài KHCN

NHÓM HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu
khoa học, công trình đã nghiệm thu
- Cấp bộ: 500
- Cấp trường: 350
- Cấp TP, Hội nghề nghiệp (đạt giải
mới tính điểm): 350
Hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ
án dự thi trong nước và quốc tế
- Trong nước: 350

đề tài

Hệ số:
Giải nhất : hệ số 2.0
Giải nhì : hệ số 1.6
Giải ba : hệ số 1.4

Có biên bản nghiệm thu.
Tính cho cả nhóm GV hướng
dẫn, GV chính được tính ≥ ½
số giờ

1 đồ
án

Hệ số :
Giải nhất – 2
Giải nhì – 1.6

Có giấy chứng nhận
Tính cho cả nhóm GV hướng
dẫn, GV chính được tính ≥ ½

4

- Quốc tế: 700
4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Giải ba –1.4
Giải k.khích – 1.2

số giờ

NHÓM CÔNG TRÌNH, TÁC PHẨM

Các công trình, đồ án thiết kế có
hợp đồng ký kết với trường ĐH
Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
- Nhóm A
- Nhóm B
- Nhóm C
Công trình, đồ án, tác phẩm tham
gia các cuộc thi, hoặc được công
nhận danh hiệu
- Địa phương: 250
- Ngành: 350
- Quốc tế: 700
Tham gia triển lãm (công trình/đồ
án/tác phẩm)
- Trường
- Địa phương
- Quốc gia
- Quốc tế

1 công
trình/
đồ án
1 công
trình/
đồ án/
tác
phẩm

2000
1000
500
Hệ số :
Giải nhất – 2
Giải nhì – 1.6
Giải ba – 1.4
Giải KK – 1.2

1 công
trình/
đồ án/
tác
phẩm

150
250
350
700

Được tính theo hợp đồng
(công trình đă được nghiệm
thu)
Nếu nhóm tác giả chia tỷ lệ
giống thực hiện đề tài KHCN
Tính cho cả nhóm tác giả, tác
giả chủ trì được tính ≥ ½ số
giờ

Có hình ảnh, thư mời hoặc
giấy xác nhận về triển lãm

NHÓM HOẠT ĐỘNG KHÁC

Viết nhận xét phản biện cho các
công trình khoa học theo yêu cầu
của:
- Trường
- Bộ, thành phố
- Luận văn Thạc sĩ
- Luận án Tiến sĩ
Tham dự Hội đồng nghiệm thu đề
tài NCKH
- Cấp trường
- Cấp Bộ. Thành phố, Ngành
- Cấp Nhà nước
Các giảng viên được miễn giờ
NCKH trong thời gian học thạc sĩ
hoặc làm NCS tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ
được xem như một đề tài NCKH
khi đã trình tại HĐ và được công
nhận
Chủ tịch hội đồng khoa
Những công việc mang tính chất
khoa học khác sẽ được xác nhận
bởi khoa và phải thông qua sự đồng
ý của hội đồng KH-ĐT hoặc phòng
QL KH&CN

1 đề
tài
L/văn
L/ án
1 đề
tài

160
250
160
250

60
125
160
587

1 luận
văn/
luận
án

420
840

Có văn bản, quyết định
(Nhận xét đề tài của SV tính
bằng ½)

Hệ số:
Chủ tịch HĐ: 1.5;
Phản biện: 2.
Thời gian theo quy định

Được kể 1 lần

trừ 20% giờ NCKH

Điều 10. Quan hệ giữa khối lượng giảng dạy và giờ nghiên cứu khoa học
Theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, định mức giờ chuẩn giảng dạy
cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn (G), tương đương 900 giờ làm
việc thực tế(1G = 3 giờ 20 phút = 3.33 giờ làm việc thực tế). Trong khi đó, định mức
giờ NCKH cho giảng viên trong một năm học là 587 giờ (K) tương đương với 587 giờ
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làm việc thực tế (1K = 1 giờ làm việc thực tế). Căn cứ theo tỷ lệ quy đổi này, 1 giờ
chuẩn giảng dạy được quy đổi tương đương với 3.33 giờ NCKH (K)
Việc thực hiện quy đổi giữa giờ chuẩn giảng dạy và giờ NCKH được thực hiện
theo bảng 2 với tỉ lệ 1G = 3.33K
Bảng 2 : Quan hệ giữa khối lượng giờ chuẩn giảng dạy và giờ nghiên cứu khoa học
Trường
hợp

Giờ chuẩn
giảng dạy
(G)

Giờ NCKH
(K)

1
2

Thiếu
Đủ

Thiếu
Thiếu

3

Dư

Thiếu

4

Dư

Đủ hoặc dư
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Thiếu

Dư

Cách giải quyết
Khoa, Trường bố trí các công tác khác để bù
Khoa, Trường bố trí các công tác khác để bù
Lấy G bù cho K theo tỷ số 1G = 3.33K
Đối với các khoa ưu tiên sẽ bù theo tỷ số 1G = 1.67K
Nếu chưa đủ, giải quyết như trường hợp 2
Được thanh toán số giờ vượt giảng dạy. Số giờ NCKH vượt định
mức được bảo lưu cho năm học sau
Lấy K bù G theo G = 3.33K để G đạt định mức (đối với các khoa
ưu tiên thì K cũng phải đạt 587 giờ trở lên mới được lấy K bù G)
- Nếu bù nhưng chưa đủ thì giải quyết như trường hợp 1
- Nếu bù nhưng vẫn còn dư giờ NCKH thì sẽ bảo lưu số giờ đó
cho năm học sau

Khối lượng giờ bù qua lại không được vượt quá 50% và không được thực hiện
trong hai năm học liên tiếp.
Nếu sau khi thực hiện quy đổi, giảng viên vẫn không hoàn thành đủ giờ NCKH
thì số giờ còn thiếu sẽ khấu trừ vào thu nhập, theo quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài ra,
trong xét thi đua khen thưởng cuối năm cũng sẽ không đạt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Chương III
QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG
Điều 11. Thời gian đăng ký
1. Hằng năm, giảng viên đăng ký đề tài KHCN theo đơn vị khoa. Các khoa tổng
hợp thành danh sách sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gửi cùng Phiếu đăng ký, Đề cương
sơ bộ đề tài đối với đề tài cấp trường và Phiếu đề xuất nhiệm vụ, Thuyết minh nhiệm
vụ đối với đề tài cấp Bộ về phòng QL KH&CN.
2. Phòng QL KH&CN có nhiệm vụ tổ chức xét chọn đề tài thông qua Hội đồng
khoa học & đào tạo trường, thông báo kết quả xét chọn cho khoa, chủ trì đề tài và tiến
hành ký kết hợp đồng.
3. Có thể đăng ký bổ sung các đề tài KHCN cá biệt vào các thời điểm khác nhau
được thực hiện theo kế hoạch tiến độ riêng – nếu được nhà trường yêu cầu.
4. Đề tài được ưu tiên ký hợp đồng KHCN là những đề tài trọng tâm hằng năm
của nhà trường do Chủ tịch Hội đồng khoa học & đào tạo của trường đề nghị, trên cơ
sở yêu cầu của khoa, trung tâm và được ghi trong danh mục thông báo hằng năm.
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Điều 12. Thời gian thực hiện đề tài
- Thời gian thực hiện đề tài cấp trường là 12 tháng.
- Đối với đề tài cấp bộ (căn cứ theo hợp đồng).
Điều 13. Mức kinh phí thực hiện đề tài cấp trường
Mức kinh phí thay đổi theo từng năm và được khoán căn cứ theo tính chất đề tài
1. Đề tài trực tiếp phục vụ đào tạo: Tài liệu giảng dạy học phần, Tài liệu hướng
dẫn đồ án căn cứ theo tín chỉ.
- Dịch thuật tài liệu khoa học căn cứ theo trang khổ A4.
2. Tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập (không thuộc các đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường, cấp bộ)
- Tài liệu giảng dạy biên soạn lại đã được Hội đồng khoa học trường thẩm
định: 1.500.000đ/tín chỉ
- Tài liệu giảng dạy, Tài liệu tham khảo đã được Hội đồng khoa học khoa
thẩm định: 1.200.000đ/tín chỉ
Cơ sở thanh toán: có hợp đồng được Hiệu trưởng phê duyệt, có biên bản cuộc
họp thông qua tại Hội đồng khoa học
3. Đề tài khoa học khác: mức kinh phí do Ban giám hiệu quyết định.
Điều 14. Phương thức ký kết và trách nhiệm hợp đồng
1. Việc đăng ký, thực hiện các đề tài cấp NN, cấp Bộ và Thành phố căn cứ theo
Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 và Thông tư số
12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông
tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công
nghệ, Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Xây dựng.
2. Trưởng khoa, Hội đồng khoa, Giám đốc trung tâm giám sát và đôn đốc thực
hiện đề tài KHCN của đơn vị mình đúng tiến độ.
3. Chủ trì đề tài thực hiện các thủ tục tài chính và chịu trách nhiệm thanh quyết
toán theo quy định với phòng Kế hoạch tài chính
4. Những giảng viên có tham gia đề tài/dự án KHCN ngoài trường phải gửi cho
phòng QL Khoa học & Công nghệ trường một bộ hồ sơ (hợp đồng, thuyết minh đề
tài/dự án).
Điều 15. Sản phẩm của đề tài
Căn cứ theo hợp đồng
Điều 16. Phương thức thanh toán kinh phí và thanh lý hợp đồng
Kinh phí hoạt động của hội đồng tuyển chọn, hội đồng khoa học & đào tạo và hội
đồng đánh giá nghiệm thu đề tài trên cơ sở Thông tư số 39/2016/TT-BTC ký ngày
01/3/2016, Quyết định số 1207/QĐ-BXD ký ngày 26/10/2015, Quy chế chi tiêu nội
bộ.
1. Kinh phí cho hội đồng tuyển chọn: được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học
của trường (xem Quy chế chi tiêu nội bộ)
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2. Kinh phí họp hội đồng khoa học & đào tạo: được trích từ kinh phí sự nghiệp
khoa học của trường (xem Quy chế chi tiêu nội bộ)
3. Kinh phí cho hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài: (xem Quy chế chi tiêu nội
bộ)
4. Kinh phí khác
- Đề tài cấp trường: Chủ trì đề tài trích nộp 5% cho trường trong tổng kinh phí
được ghi trong hợp đồng.
- Đề tài không thuộc đề tài cấp trường: Chủ trì đề tài trích nộp phí quản lý 7% theo
hợp đồng nếu là đề tài tự tìm và đăng ký; 15 – 20% theo hợp đồng nếu là đề tài do nhà
trường phân công thực hiện
Với đề tài tất cả các cấp, chủ trì đề tài phải hoàn thành thanh quyết toán kinh phí
với phòng Kế hoạch tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đề tài được hội đồng
nghiệm thu.
Phòng Kế hoạch tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ trì đề tài thực hiện các
thủ tục thanh toán kinh phí.
Chương IV
HỒ SƠ NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Điều 17. Hồ sơ nghiệm thu đề tài KHCN
Để tiến hành nghiệm thu ở cấp trường, các đề tài khoa học công nghệ cần phải
hội đủ các tài liệu sau đây (nộp cho phòng QL KH&CN)
- Tài liệu đánh máy và đóng quyển bìa cứng. Số lượng tài liệu tùy thuộc vào số
lượng thành viên hội đồng theo quyết định.
- Biên bản đánh giá của Khoa, Bộ môn trực thuộc hoặc của Hội đồng liên bộ
môn (ngành), các nhận xét phản biện.
Điều 18. Tài liệu xác định hoạt động KHCN
Để đánh giá và xác định giờ NCKH, các hoạt động KHCN để tính khối lượng giờ
NCKH cần phải hội đủ các tài liệu sau đây (nộp cho phòng QL KH&CN)
- Các báo cáo, bài báo, ấn phẩm văn bản chứng minh …
- Xác nhận của Khoa về khối lượng giờ NCKH đã thực hiện.
Để được công nhận và tính giờ nghiên cứu khoa học, tất cả các hoạt động nghiên
cứu khoa học ngoài ghi tên tác giả còn phải có đơn vị công tác là trường ĐH Kiến trúc
TP. HCM.
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Chương V
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
CÁC PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM
Để đáp ứng đủ diều kiện thi nâng ngạch của chuyên viên theo nội dung Công văn
số 2516/BNV-CCVC ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi
nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên
viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
khuyến khích công chức - viên chức công tác tại các Phòng, Ban, Trung tâm tham gia
thực hiện đề tài KHCN.
Công chức viên chức của trường (không phải là giảng viên) là đối tượng không
bắt buộc đến định mức giờ NCKH. Tuy nhiên, nếu các cá nhân này tham gia các hoạt
động NCKH thì cũng áp dụng quy định này.
Đề tài KHCN mà CCVC được khuyến khích thực hiện nhằm đáp ứng công tác
đào tạo và phục vụ đào tạo theo hướng phát triển của trường như : nghiên cứu cải tiến
công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy phục vụ đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ…
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công lập
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