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         BỘ XÂY DỰNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

(Ban hành dựa theo Quyết định số 45/ 2013/ QĐ-ĐHXDMT ngày 28  tháng 02  

năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, 

bao gồm: xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên; Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Trách nhiệm và 

quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và người hướng dẫn. 

2. Qui định này áp dụng đối với tất cả các lớp sinh viên đang học bậc đại 

học, cao đẳng trong và ngoài nhà trường. 

Điều 2.  Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát 

hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 

2. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc 

lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. 

3. Góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội. 

Điều 3.  Yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên. 

2. Phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của nhà trường . 

3. Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của nhà 

trường. 

4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo. 

Điều 4. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được đào tạo và 

các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên.  
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2. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi 

sáng tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên, các giải thưởng khoa 

học và công nghệ ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động khoa học và 

công nghệ khác của sinh viên. 

3. Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực 

tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng. 

4. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

Điều 5. Tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm các nguồn 

sau: 

1. Ngân sách nhà nước. 

2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3. Trích từ nguồn thu hợp pháp của trường . 

4. Huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Chương II 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

Điều 6. Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên 

1. Hàng năm, trên cơ sở định hướng phát triển khoa học và công nghệ, 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của trường; nhu cầu thực tế của xã hội, 

của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực đào tạo của trường, trường 

xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

2. Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một phần của 

kế hoạch khoa học và công nghệ của nhà trường , bao gồm các nội dung:  

a) Xác định danh mục đề tài, giao đề tài, triển khai thực hiện đề tài và tổ 

chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

b) Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và các hình thức 

hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên. 

 c) Tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh 

viên.           
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 d) Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực 

tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng. 

đ) Tổ chức hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên.  

Điều 7. Xác định danh mục đề tài, giao đề tài và triển khai thực hiện 

đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên  

a) Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học  

Trên cơ sở quy định của trường, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên 

đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học với khoa/bộ môn.  

b) Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa/bộ môn xác định danh mục đề 

tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

c) Thời gian hoàn thành việc xác định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên: tháng 9 hàng năm.  

d) Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên. 

2. Hội đồng khoa học Trường tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu 

khoa học của sinh viên, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn 

phù hợp. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do một người hướng dẫn. 

 3. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên   

a) Sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo đề cương đã được duyệt. Số 

sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá năm người, trong đó phải xác 

định một sinh viên chịu trách nhiệm chính. 

b) Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được trình 

bày trong báo cáo tổng kết đề tài (Phụ lục). 

 Điều 8. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 

cấp khoa/bộ môn 

1. Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa/bộ môn nhận xét, đánh giá đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nội dung đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học 

của sinh viên do trưởng khoa/bộ môn quyết định trên cơ sở văn bản hướng dẫn 

của nhà trường về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

2. Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, khoa/bộ môn xét chọn các đề tài 

gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. 

 Điều 9. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 

cấp trường 
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          1. Nhà trường thành lập hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên để nhận xét, đánh giá các đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp trường.  

 2. Nội dung đánh giá đề tài 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài. 

b) Mục tiêu đề tài. 

c) Phương pháp nghiên cứu. 

d) Nội dung khoa học. 

đ) Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc 

phòng.  

e) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài. 

g) Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên 

các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước). 

3. Xếp loại đánh giá đề tài 

a) Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cho điểm 

xếp loại đề tài theo 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.   

b) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng 

nội dung của phiếu đánh giá (mẫu 3 - Phụ lục). Căn cứ vào điểm trung bình cuối 

cùng (theo thang 100 điểm) của các thành viên hội đồng có mặt, đề tài được xếp 

loại ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; 

mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và  

không đạt: dưới 50 điểm. 

c) Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên (mẫu 4 - Phụ lục).  

Điều 10. Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên    

          1. Nhà trường tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên với các 

nội dung sau:  

a) Tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

 b) Báo cáo kết quả các đề tài nghiên cứu do sinh viên thực hiện ở các tiểu 

ban. 

          c) Xét thưởng, công bố kết quả và trao thưởng các đề tài đạt giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.  

 2. Thời gian tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên: tùy theo 

tình hình thực tế của trường. 
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 3. Nhà trường tổ chức các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ 

khác của sinh viên như: hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo 

khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên. 

 Điều 11. Tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 

dành cho sinh viên  

 1. Nhà trường lựa chọn các đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng 

khoa học trẻ Việt Nam” trong số các đề tài đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp trường, theo Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 

dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

 2. Thời gian gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ 

Việt Nam” dành cho sinh viên: trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài 

năng khoa học trẻ Việt Nam” được đánh giá và xét giải theo Thể lệ Giải thưởng 

“Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo.  

Điều 12. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

vào thực tiễn 

 1. Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên triển khai ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ vào thực tiễn từ kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên được đánh giá xếp loại xuất sắc. 

 2. Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ các cấp tạo điều kiện cho sinh 

viên tham gia thực hiện đề tài và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ vào thực tiễn. 

Điều 13. Tổ chức hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh 

viên  

          Nhà trường tổ chức hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ, phổ biến thông tin 

khoa học và công nghệ của sinh viên, bao gồm:  

          1. Xuất bản các tập san, thông báo khoa học, kỷ yếu đề tài nghiên cứu 

khoa học của sinh viên.  

          2. Quản lý, lưu giữ các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong hệ 

thống thông tin - thư viện của trường. 

          3. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện 

hành; đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trên trang thông tin điện 

tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

Chương III 
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QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

Điều 14. Nội dung quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên 

1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên hàng năm.   

2. Huy động các nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên. 

3. Khen thưởng, vinh danh các cán bộ, giảng viên và sinh viên có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

4. Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, 5 năm và báo cáo đột xuất 

về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên với cơ quan quản lý trực tiếp và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, khoa của trường về 

quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên.  

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng/ban, các khoa/bộ môn, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên và các tổ chức, đoàn thể khác để tổ 

chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.  

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học về 

quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên theo kế hoạch khoa học và công nghệ của 

trường . 

2. Ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan về 

hoạt động khoa học và công nghệ; đồng thời phù hợp với định hướng, mục tiêu, 

nội dung, chương trình đào tạo và điều kiện nghiên cứu khoa học của trường.  

3. Quy định mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường đại học trên cơ sở các quy định tài chính 

hiện hành của Nhà nước và khả năng ngân sách của trường.  

4. Quy định số giờ nghiên cứu khoa học cho người hướng dẫn một đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên; quy định mức tăng thêm số giờ nghiên cứu 
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khoa học cho người hướng dẫn đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

được đánh giá xếp loại xuất sắc hoặc được triển khai ứng dụng vào thực tiễn. 

5. Quy định các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh 

viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

6. Quy định các hình thức xử lý đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên vi 

phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN CỦA SINH VIÊN THAM GIA  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN  

Điều 17. Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu 

khoa học  

1. Trách nhiệm của sinh viên  

a) Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ vào thực tiễn theo kế hoạch hoạt động khoa học và công 

nghệ của trường. 

b) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khoa học và 

công nghệ khác trong trường . 

c) Trung thực trong nghiên cứu khoa học, chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Quyền của sinh viên 

a) Được tham gia thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong một năm học.  

b) Được sử dụng các thiết bị sẵn có của trường để tiến hành nghiên cứu 

khoa học.  

          c) Công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tập san, tạp chí, thông báo 

khoa học của trường và các phương tiện thông tin khác. 

          d) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và 

công bố khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành. 

          đ) Được ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng nếu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. 

 Điều 18. Trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học 
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 1. Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh 

viên nghiên cứu khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân 

công hướng dẫn. 

2. Được hướng dẫn tối đa hai đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong cùng thời gian.  

3. Được tính giờ nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn 

sinh viên nghiên cứu khoa học.   

4. Được ưu tiên xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có 

thành tích hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học được đánh 

giá xếp loại xuất sắc hoặc được triển khai ứng dụng vào thực tiễn. 

 Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Sinh viên, người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và các cá 

nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên được khen thưởng các cấp theo quy định hiện hành. 

2. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên thì tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý các hình thức 

kỷ luật khác nhau theo quy định hiện hành. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

    

 

 

 

 

Lê Ngọc Cẩn 

 


