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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018

Kính gửi: Các Đơn vị
Căn cứ vào Công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21
tháng 3 năm 2017 về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Nhà trường thông báo đến các
đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2018 như sau:
- Ưu tiên đề tài có kết hợp với doanh nghiệp;
- Ưu tiên các đề tài của nhóm nghiên cứu trọng điểm có hướng phù hợp với định hướng
nghiên cứu đã đăng ký;
- Ưu tiên đề tài có hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh;
- Mỗi cá nhân đăng ký tối đa 01 đề tài cấp Trường trọng điểm hoặc 01 đề tài cấp Trường;
Chi tiết về quy định và quy trình thực hiện như sau:
1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH
1.1. Đề tài KHCN cấp trường
a) Đề tài cấp Trường trọng điểm
- Đề tài cấp Trường trọng điểm nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
theo định hướng trọng tâm của Nhà trường, của các đơn vị;
- Tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài:
+ Là cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên;
+ Có kinh nghiệm trong hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ.
- Ưu tiên xét duyệt đề tài có cam kết chuyển giao công nghệ, các đề tài có kết hợp với
doanh nghiệp (50% vốn nhà trường và 50% vốn doanh nghiệp), kinh phí tối đa
100.000.000 đ.
- Mức kinh phí xét duyệt dựa trên tiêu chí sản phẩm là bài báo và khả năng chuyển giao
công nghệ (ưu tiên xét chọn đề tài có sản phẩm theo thứ tự của Bảng 1).
Bảng 1
TT
Danh mục tạp chí
KP tối đa
Ghi chú
(đồng)
1 Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế trong danh mục SCI 70.000.000 - Bài báo phải
2 Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế có chỉ số SCIE, ISI
45.000.000 có tên trường
3 Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Bài báo đăng 20.000.000 ĐHSPKT;
- Chủ nhiệm
trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức danh GS,
hoặc thành viên
PGS có điểm từ 0-1, Hội nghị quốc tế (tổ chức ở nước
đề tài của trường
ngoài)
4 Bài báo đăng tạp chí Giáo dục Kỹ thuật có trong danh 15.000.000 đứng đầu tiên;
Lời cảm ơn
mục HĐ chức danh GS, PGS
5 Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức 10.000.000 (nếu có) phải cảm
ơn trường.
danh PGS, GS có điểm từ 0-0,5, tạp chí Giáo dục Kỹ
thuật không có trong danh mục HĐ chức danh GS, Hội
nghị quốc tế (tổ chức trong nước)
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-

Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 03 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị;
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2018 đến 12/2018.

b) Đề tài cấp Trường

- Đề tài cấp Trường không dành cho đối tượng là Tiến sỹ, giảng viên chính;
- Ưu tiên xét chọn đề tài có kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí hoặc hội nghị trong
-

nước; hoặc các đề tài chế tạo mô hình dạy học;
Kinh phí của đề tài NCKH cấp trường dựa trên kinh phí được phân bổ về khoa, do
khoa chủ động xét duyệt với mức kinh phí từ 3 - 7 triệu đồng/ 1 đề tài;
Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị;
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2018 đến 12/2018.

c) Đề tài dành cho giảng viên trẻ

- Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên trẻ có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài

-

báo đăng trên tạp chí, hội nghị, tham gia các giải thưởng tài năng trẻ do Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức;
Tiêu chí để xét duyệt cho những đề tài NCKH giảng viên trẻ như sau:
+ Giảng viên có độ tuổi dưới 35 tuổi (ưu tiên giảng viên là thạc sỹ);
+ Sản phẩm của đề tài có bài báo đăng trên các tạp chí tính điểm, hội nghị quốc tế;
+ Tham gia giải thưởng tài năng khoa học trẻ (nếu được hội đồng nghiệm thu đề xuất).
Kinh phí cấp cho mỗi đề tài 10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng;

-

Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 03 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị;
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2018 đến 12/2018.

-

1.2

Đề tài NCKH của nghiên cứu sinh, sinh viên
a) Đề tài của nghiên cứu sinh
-

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh (NCS), năm 2018 Nhà trường tiếp
tục cấp kinh phí hỗ trợ NCKH cho NCS. Tiêu chí xét duyệt cho đề tài NCKH của NCS
là sản phẩm của đề tài phải có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học có
tính điểm, tiêu chí xét duyệt theo Bảng 2;
Bảng 2

TT

Danh mục tạp chí

1
2

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI
Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Bài báo
đăng trên tạp chí trong danh mục của HĐ chức
danh GS, PGS có điểm từ 0-1
Bài báo đăng trên kỷ yếu của hội nghị Quốc tế
có phản biện
Bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục của
HĐ chức danh PGS, GS có điểm từ 0-0,5, tạp
chí Giáo dục Kỹ thuật

3
4

-

Mức kinh phí
Ghi chú
tối đa (đồng)
30.000.000 - Bài báo phải có
15.000.000 tên trường ĐHSPKT
TP. HCM;
- Chủ nhiệm hoặc
10.000.000 thành viên đề tài
đứng đầu hoặc thứ
5.000.000 hai;
- Lời cảm ơn (nếu
có) phải cảm ơn
Trường.

Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất, 01 thuyết minh và file mềm gửi về đơn vị;
Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2018 đến 12/2018.
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b) Đề tài của sinh viên
- Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp;
- Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa;
- Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster;
- 01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
- Thời gian thực hiện từ tháng 12/2017 đến 05/2018;
- Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ
nhiệm của đề tài đăng ký);
- Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được cấp thêm kinh phí để tham gia
các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.
2. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Thời gian
22/3->
06/4/2017
07/4/2017
10/4/2017

12/4/2017
15/05 ->
30/05/2017

Kế hoạch NCKH năm 2018
Đăng ký đề tài NCKH năm 2018 tại các đơn vị (cấp cơ sở: Đề
tài cấp Trường trọng điểm, đề tài cấp Trường, đề tài dành cho
giảng viên trẻ, đề tài của nghiên cứu sinh và đề tài của SV).
Hội đồng khoa học cấp đơn vị họp xét duyệt lần 1.
Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký đề tài về Phòng KH&CN gồm: danh
mục đề tài; 01 phiếu đề xuất, 03 thuyết minh đối với đề tài cấp
Trường trọng điểm, Giảng viên trẻ; 01 phiếu đề xuất đối với đề
tài cấp Trường, Nghiên cứu sinh, Sinh viên (thuyết minh các đơn
vị giữ lại để xét duyệt) và biên bản họp hội đồng của đơn vị (danh
mục gửi bằng file Excel).
Tổng hợp, lập kế hoạch gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hội đồng khoa học cấp Trường xét duyệt đề tài cấp Trường trọng
điểm, Giảng viên trẻ.
Hội đồng khoa học các đơn vị xét duyệt đề tài cấp Trường,
Nghiên cứu sinh, Sinh viên.
Các đơn vị tổng hợp danh mục đề tài cấp Trường, Nghiên cứu
sinh, Sinh viên được xét duyệt gửi về Phòng KH&CN.
Phòng KH&CN công bố danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2018
được phê duyệt.
Tổng kết kinh phí KH&CN của năm 2018.

Chịu trách nhiệm
Các đơn vị

Các đơn vị
Các đơn vị

BGH, P. KH&CN
Phòng KH&CN
Hội đồng khoa học

Các đơn vị
02/06 ->
05/06/2017
Phòng KH&CN
10/06 ->
20/06/2017
BGH, P. KH&CN
23/06/2017
 Lưu ý:
- Mỗi năm chỉ có 01 lần đăng ký đề tài;
- Hồ sơ đăng ký phải đánh máy font chữ Time Newroman, cỡ chữ 12;
- Các đơn vị cung cấp email để giảng viên của đơn vị mình gửi file hồ sơ đăng ký đề tài, phục vụ
cho mục đích lưu trữ và xét duyệt sau này.

Nơi nhận:
-

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Các đơn vị (để thực hiện);

- Lưu VT, P. KHCN.
TS. NGÔ VĂN THUYÊN
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