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QUY ĐỊNH  

Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3091/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 16  tháng 10 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh 

viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: các loại hình hoạt động NCKH 

của sinh viên, quản lý hoạt động NCKH của sinh viên, trách nhiệm và quyền lợi của sinh 

viên NCKH và người hướng dẫn sinh viên NCKH. 

Điều 2. Mục tiêu NCKH của sinh viên 

 Quy định này nhằm khuyến khích và thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên, 

hướng đến các mục tiêu sau đây:  

 1. Hỗ trợ học tập, gắn lý thuyết với thực tiễn từ các môn học trong chương trình 

đào tạo;  

 2. Rèn luyện phương pháp NCKH, phương pháp làm việc nhóm và nâng cao năng 

lực tự học cho sinh viên; 

 3. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; thông qua NCKH để nhà trường phát 

hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ NCKH. 

Điều 3. Yêu cầu về hoạt động NCKH của sinh viên 

 Hoạt động NCKH của sinh viên phải phù hợp với pháp luật và các quy định về 

hoạt động khoa học - công nghệ, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên, 

phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo của Trường, phù hợp với định 

hướng hoạt động NCKH của Trường và tạo ra kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, giá 

trị thực tiễn. 

Điều 4. Tài chính hỗ trợ hoạt động NCKH của sinh viên 

 Tài chính hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên được trích lập từ các nguồn 

ngân sách nhà nước cấp phát, từ nguồn thu của Trường, từ tài trợ, viện trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ các nguồn hợp pháp khác. 
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 Điều 5. Các hình thức tham gia NCKH của sinh viên 

 Các hình thức tham gia NCKH của sinh viên bao gồm:  

1. Các cuộc thi, Giải thưởng NCKH cấp Khoa, Viện đào tạo có xác nhận của 

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế; 

2. Các giải thưởng NCKH sinh viên do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

tổ chức có xác nhận của Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế; 

3. Các giải thưởng NCKH sinh viên cấp Trường; 

4. Các giải thưởng sinh viên NCKH cấp Thành - Euréka; 

5. Các giải thưởng NCKH sinh viên cấp Bộ và tương đương cấp Bộ; 

6. Các giải thưởng NCKH sinh viên cấp Quốc gia.  

 Điều 6. Các hoạt động của sinh viên trong NCKH 

 Sinh viên tham gia các hoạt động trong NCKH sau đây: 

 1. Sinh viên chịu trách nhiệm chính hoặc là thành viên tham gia thực hiện các đề 

tài, dự án NCKH có giảng viên hướng dẫn;  

 2. Tham gia hội thảo khoa học, câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi học thuật do Bộ 

môn, Khoa, Đoàn Hội tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài trường tổ 

chức; 

 3. Các đề tài, dự án NCKH do sinh viên thực hiện có giảng viên hướng dẫn tham 

gia các giải thưởng sinh viên NCKH các cấp Khoa và Viện Đào tạo, cấp Trường, cấp 

Thành phố, cấp Bộ và cấp Quốc gia; 

 4. Công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn kinh tế 

- xã hội dưới các dạng khác được công nhận chính thức; 

 5. Các hoạt động NCKH khác. 

  

Chương II 

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Điều 7. Nội dung công tác quản lý hoạt động khoa học của sinh viên 

 Công tác quản lý hoạt động khoa học của sinh viên bao gồm các nội dung sau đây: 

 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch NCKH của sinh viên trong kế 

hoạch NCKH hàng năm của toàn trường;  

 2. Tổ chức các hoạt động NCKH của sinh viên; 

 3. Tài trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên; 



3 

 

 4. Khen thưởng, biểu dương giảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên và các cá 

nhân khác có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên;  

 5. Định kỳ tổ chức hội nghị về hoạt động NCKH của sinh viên; 

 6. Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động NCKH của sinh viên;  

 7. Báo cáo về hoạt động NCKH của sinh viên với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các 

cấp quản lý có liên quan. 

Điều 8. Phân cấp quản lý 

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng về quản lý hoạt động NCKH của sinh 

viên 

 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động NCKH của 

sinh viên theo kế hoạch hoạt động NCKH của Trường; 

- Ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động NCKH của sinh viên căn cứ vào 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 NCKH của Trường;  

- Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng đề tài NCKH của sinh viên; 

- Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn đề tài NCKH của sinh viên gửi tham dự 

các giải thưởng; 

- Quy định mức chi cho hoạt động NCKH của sinh viên trong Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường trên cơ sở các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước và khả năng 

ngân sách của Trường; 

- Quy định số giờ NCKH cho người hướng dẫn sinh viên NCKH; 

- Quy định các hình thức khen thưởng và quyết định khen thưởng cán bộ viên 

chức, sinh viên, các cá nhân khác và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

NCKH của sinh viên; 

- Quy định các hình thức xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật cán bộ viên chức, sinh 

viên, các cá nhân khác và các đơn vị vi phạm các quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên; 

- Quyết định tổ chức các hội nghị NCKH sinh viên hàng năm. 

 2. Lãnh đạo khoa, viện đào tạo 

Lãnh đạo khoa định hướng về chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động NCKH của sinh viên:  

 - Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;  

 - Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi học thuật của sinh viên;  
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 - Giới thiệu sinh viên đến các đơn vị trong và ngoài Trường để thu thập tư liệu cho 

NCKH;  

 - Phân công giảng viên hoặc mời người hướng dẫn sinh viên NCKH;  

- Tổ chức việc đánh giá và xét chọn đề tài NCKH của sinh viên tham gia giải 

thưởng, cuộc thi NCKH cấp Khoa/Viện. 

 3. Phòng Quản Lý Khoa Học - Hợp Tác Quốc Tế (Phòng QLKH - HTQT) 

 - Phòng QLKH - HTQT là đơn vị chức năng trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản lý 

hoạt động NCKH của sinh viên; chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức, hướng dẫn, kiểm 

tra, đánh giá và báo cáo về hoạt động NCKH của sinh viên; 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong kế hoạch hoạt động 

khoa học hàng năm của toàn trường; 

 - Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường, các khoa và các 

đơn vị khác trong Trường triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động khoa 

học của sinh viên;  

 - Định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo hoạt động khoa học của sinh viên 

cho Ban Giám hiệu và Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Đề xuất Hội đồng đánh giá, xét chọn các đề tài NCKH của sinh viên tham gia 

các giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường, cấp Thành, cấp Bộ và tương đương cấp 

Bộ; 

 - Tổ chức việc đánh giá và xét chọn đề tài NCKH của sinh viên; 

 - Gửi đề tài tham dự các giải thưởng sinh viên NCKH; 

 - Xác nhận cộng điểm thưởng NCKH cho sinh viên; 

 - Đề xuất khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích trong NCKH của sinh viên. 

 4. Đoàn Trường và Hội sinh viên Trường 

- Tổ chức thường xuyên phong trào, động viên sinh viên tham gia các hoạt động 

NCKH; 

- Phối hợp với lãnh đạo khoa quản lý các câu lạc bộ học thuật của sinh viên; 

- Phối hợp với Phòng QLKH - HTQT tổ chức các hoạt động NCKH của sinh viên. 

 Điều 9. Xác định danh mục, đánh giá, xét chọn đề tài NCKH của sinh viên 

 1. Xác định danh mục đề tài NCKH hàng năm  

 Căn cứ vào đề xuất của sinh viên, các khoa xác định và cập nhật danh mục đề tài 

nghiên cứu của sinh viên trong khoa.  

 2. Sinh viên triển khai thực hiện đề tài 
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 Sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo đề cương được hướng dẫn. Nhóm sinh 

viên tham gia thực hiện 01 đề tài không quá 05 người, trong đó có 01 sinh viên chịu trách 

nhiệm chính, mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài nhưng chỉ được chịu trách nhiệm 

chính 01 đề tài trong một năm học. 

 3. Báo cáo kết quả nghiên cứu 

 Kết quả thực hiện đề tài NCKH của sinh viên được trình bày trong Báo cáo tổng 

kết đề tài (theo mẫu) và nộp cho Phòng QLKH-HTQT đối với đề tài tham gia Giải 

thưởng NCKH cấp Trường, cấp Thành, cấp Bộ và tương đương cấp Bộ; nộp cho 

Khoa/Viện Đào tạo đối với đề tài tham gia Giải thưởng, Cuộc thi NCKH cấp Khoa/Viện 

Đào tạo; và nộp cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đối với đề tài tham gia 

Giải thưởng NCKH cấp Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên. 

 4. Đánh giá và xếp hạng các đề tài NCKH của sinh viên 

 a) Hội đồng đánh giá và xếp hạng các đề tài NCKH của sinh viên 

- Hiệu trưởng phê duyệt đối với đề tài tham gia Giải thưởng NCKH cấp Trường, 

cấp Thành, cấp Bộ và tương đương cấp Bộ; 

- Trưởng Khoa/Viện Đào tạo phê duyệt đối với đề tài tham gia Giải thưởng, Cuộc 

thi NCKH cấp Khoa/Viện Đào tạo; 

- Bí thư Đoàn trường phê duyệt đối với đề tài tham gia Giải thưởng NCKH cấp 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên. 

 b) Nội dung đánh giá đề tài: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu; 

- Lý do chọn đề tài; 

- Mục tiêu nghiên cứu; 

- Phương pháp nghiên cứu; 

- Các nội dung được triển khai nghiên cứu; 

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

- Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài; 

- Điểm thưởng (có công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên 

ngành trong và ngoài nước); 

 - Đề tài được đánh giá theo thang điểm 100, tiêu chí cho điểm và cơ cấu điểm 

được công bố trong Thể lệ Giải thưởng NCKH hàng năm của từng Giải thưởng, Cuộc thi. 

 c) Xếp hạng đề tài:  

 - Xuất sắc: đề tài đạt từ 90 điểm trở lên;  
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 - Tốt: đề tài đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm;  

 - Khá: đề tài đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm;  

 - Đạt: đề tài đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;  

 - Không đạt: đề tài dưới 50 điểm.  

 Điều 10. Tham gia các giải thưởng sinh viên NCKH 

Căn cứ kết quả đánh giá và xếp hạng, Hội đồng xét chọn các đề tài đạt giải thưởng 

cấp Trường; chọn đề tài gửi tham dự giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc bộ 

khác, hoặc cấp tỉnh/thành và các giải thưởng khác dành cho sinh viên NCKH (theo thể lệ 

giải thưởng tương ứng).   

 Điều 11. Hội nghị về hoạt động khoa học của sinh viên hàng năm 

 Hàng năm, Trường tổ chức các hội nghị về hoạt động NCKH của sinh viên: 

1. Hội nghị phát động sinh viên tham gia các hoạt động khoa học  

- Thảo luận các giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học trong sinh viên;  

- Thảo luận thể lệ giải thưởng cấp Trường;  

- Thông báo thể lệ và thảo luận việc tham gia các giải thưởng NCKH khác dành 

cho sinh viên. 

2. Hội nghị tổng kết  

- Tổng kết và đánh giá hoạt động khoa học của sinh viên;  

- Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học;  

- Báo cáo điển hình kết quả nghiên cứu các đề tài đoạt giải thưởng;  

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm NCKH của sinh viên, kinh nghiệm hướng dẫn 

sinh viên NCKH, kinh nghiệm tổ chức và quản lý các hoạt động NCKH của sinh viên. 

3. Tổ chức các hội nghị khác về hoạt động khoa học của sinh viên 

 Điều 12. Tổ chức thông tin khoa học 

 - Các cấp tổ chức các cuộc thi, giải thưởng NCKH sinh viên trong phạm vi Trường 

chịu trách nhiệm xuất bản các tập san, kỷ yếu NCKH của sinh viên.  

 - Phòng QLKH-HTQT chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ các đề tài NCKH của 

sinh viên trong hệ thống thông tin - thư viện của Trường. 
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 - Các cấp tổ chức các cuộc thi, giải thưởng NCKH sinh viên trong phạm vi Trường 

chịu trách nhiệm công bố kết quả NCKH của sinh viên theo quy định hiện hành; đăng kết 

quả NCKH của sinh viên trên trang thông tin điện tử của Trường, Khoa, Viện Đào tạo. 

 

Chương III 

QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN  

Điều 13. Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên tham gia NCKH 

 1. Quyền lợi của sinh viên 

 Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có các quyền lợi sau đây khi 

tham gia các hoạt động NCKH sinh viên: 

- Đề xuất, đăng ký đề tài NCKH; 

- Mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài, chịu trách nhiệm chính thực hiện một 

đề tài NCKH trong một năm học.; 

- Sử dụng một số phương tiện, thiết bị sẵn có của Trường để NCKH; được Trường 

hỗ trợ một phần kinh phí cho NCKH theo quy định; 

- Công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tập san, tạp chí, thông báo khoa học 

của Trường, Khoa, Viện Đào tạo; 

- Được ưu tiên tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động khoa 

học khác trong Trường; 

- Được ưu tiên xét cấp học bổng, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng nếu có thành tích NCKH xuất sắc; 

- Được tính điểm Rèn luyện sinh viên theo Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên của Trường; 

- Sinh viên có đề tài đạt các giải thưởng NCKH sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt 

giải, giấy khen và được cộng điểm thưởng NCKH vào điểm của môn học có liên quan 

(Quy định cộng điểm thưởng NCKH tại Điều 15); 

- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố 

khoa học theo pháp luật và các quy định hiện hành. 

 2. Trách nhiệm của sinh viên  

Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có các trách nhiệm sau đây khi 

tham gia các hoạt động NCKH sinh viên: 

- Thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký và được phê duyệt; 
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- Trung thực trong NCKH; 

- Tuân thủ sự hướng dẫn của giảng viên; 

- Tuân thủ thể lệ, quy định của các giải thưởng NCKH; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định hiện hành có liên quan. 

  Điều 14. Trách nhiệm và quyền lợi của người hướng dẫn sinh viên NCKH 

Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có các trách nhiệm và quyền 

lợi sau đây khi tham gia các hoạt động NCKH sinh viên: 

1. Hướng dẫn sinh viên NCKH, đôn đốc sinh viên thực hiện đề tài và cùng chịu 

trách nhiệm với sinh viên về đề tài được phân công hướng dẫn; 

2. Được hướng dẫn nhiều đề tài NCKH của sinh viên trong một năm học nhưng số 

đề tài tối đa được chọn gửi tham dự các giải thưởng phải tuân theo thể lệ giải thưởng; 

3. Được tính giờ NCKH về việc hướng dẫn sinh viên NCKH theo Quy định về 

NCKH đối với giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

4. Được trả thù lao theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh; 

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

tích xuất sắc trong việc hướng dẫn sinh viên NCKH. 

Điều 15. Điểm thưởng Nghiên cứu khoa học 

 1. Sinh viên có đề tài đạt giải thưởng NCKH cấp Trường, cấp Thành, cấp Bộ và 

tương đương cấp Bộ sẽ được cộng điểm thưởng NCKH vào điểm của môn học có liên 

quan: 

- Môn học được cộng điểm thưởng NCKH có nội dung gần với nội dung nghiên 

cứu hoặc phương pháp nghiên cứu của đề tài (không kể chuyên đề thực tập tốt nghiệp, 

hoặc khóa luận tốt nghiệp); 

- Môn học được cộng điểm thưởng NCKH do cá nhân sinh viên đề nghị và Trưởng 

Phòng QLKH-HTQT quyết định; 

- Chỉ cộng điểm thưởng NCKH đối với môn thi đạt trong lần thi thứ nhất;  

- Sinh viên tham gia bao nhiêu đề tài đạt giải thì sẽ được cộng điểm thưởng NCKH 

tương ứng bấy nhiêu đề tài; mỗi sinh viên được chia điểm thưởng của mỗi đề tài để cộng 

điểm cho nhiều môn học; mỗi môn học có thể được cộng điểm thưởng từ nhiều đề tài 

NCKH; 

 - Đối với đề tài đạt đồng thời nhiều giải thưởng NCKH, sinh viên được cộng điểm 

thưởng NCKH một giải; 

- Tổng số điểm của môn học, bao gồm cả điểm thưởng NCKH, tối đa là 10. 
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 2. Trách nhiệm cộng điểm thưởng NCKH 

 Phòng QLKH-HTQT phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên 

cộng điểm thưởng NCKH cho sinh viên. 

 3. Thời hạn và Biểu mẫu đề nghị cộng điểm thưởng NCKH 

 Thời hạn và Biểu mẫu đề nghị cộng điểm thưởng NCKH được công bố trong Thể 

lệ Giải thưởng NCKH của Trường hàng năm 

 4. Số điểm thưởng NCKH 

Các ký hiệu: 

- P =  tổng số điểm thưởng từ một đề tài đạt Giải thưởng NCKH  

- N =  số sinh viên trong nhóm nghiên cứu một đề tài (tối đa là 05) 

- p =  số điểm thưởng từ mỗi đề tài đoạt Giải thưởng NCKH/sinh viên  

     =  P chia đều cho số sinh viên trong nhóm nghiên cứu đề tài đó (p = P ÷ n)  

Cách làm tròn điểm: 

- p có điểm lẻ < 0.5 được làm tròn điểm lẻ thành 0;  

- p có điểm lẻ = 0.5 được giữ nguyên;  

- p có điểm lẻ > 0.5 được làm tròn điểm lẻ thành 1;  

- p có giới hạn tối đa là pmax, p  <  pmax 

Bảng điểm thưởng NCKH tương ứng với các giải thưởng 

  P  pmax 

Giải thưởng cấp Bộ 

(do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các bộ khác tổ chức) 

Giải nhất 14 điểm  05 điểm 

Giải nhì 10 điểm  04 điểm 

Giải ba 07 điểm  03 điểm 

Giải khuyến khích 05 điểm 02 điểm 

Giải thưởng sinh viên NCKH của Thành Đoàn  

TP Hồ Chí Minh (Giải Euréka) 

Giải đặc biệt 14 điểm 05 điểm 

Giải nhất 10 điểm 04 điểm 
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  P  pmax 

Giải nhì 07 điểm 03 điểm 

Giải ba 05 điểm 02 điểm 

Giải khuyến khích  02.5 điểm 01 điểm 

Giải thưởng của Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 

(Nhà Kinh tế Trẻ) 

Giải A 07 điểm 03 điểm 

Giải B 05 điểm 02 điểm 

Giải C  02.5 điểm 01 điểm 

Điều 16. Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên chương trình chất lượng cao 

(CTCLC) tham gia NCKH  

 1. Sinh viên CTCLC tham gia NCKH thực hiện Quy chế này như sinh viên 

chương trình đại trà. Đề tài NCKH của sinh viên CTCLC nếu tham dự các giải thưởng 

phải được thực hiện theo thể lệ từng giải thưởng.  

 2. Sinh viên CTCLC còn có quyền lợi và trách nhiệm NCKH theo quy định tại 

Điều 16: 

 a) Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC bắt buộc phải tham gia NCKH có 

liên quan đến chuyên ngành đào tạo dưới một trong các hình thức sau đây: 

 - Thành viên tham gia đề tài nghiên cứu của giảng viên (tối đa 05 sinh viên/đề tài); 

 - Nhóm sinh viên (tối đa 05 sinh viên/đề tài) thực hiện đề tài do giảng viên hướng 

dẫn. 

 b) Hàng năm, sinh viên hoặc nhóm sinh viên CTCLC cùng với giảng viên phối 

hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh có liên 

quan đến CTCLC (tối đa 05 sinh viên/đề tài). 

 3. Hướng dẫn và chấm điểm đề tài 

 - Nếu sinh viên là thành viên tham gia đề tài nghiên cứu của giảng viên, giảng viên 

chủ nhiệm đề tài là người hướng dẫn và chấm điểm từng sinh viên; 

 - Nếu sinh viên thực hiện đề tài riêng, lãnh đạo khoa chuyên ngành phân công 

giảng viên hướng dẫn đề tài và chấm điểm từng sinh viên; 

 - Nếu sinh viên tham gia đề tài của doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác ngoài 

Trường, lãnh đạo khoa chuyên ngành phân công giảng viên chấm điểm từng sinh viên; 
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 - Nội dung chấm điểm theo Điều 9 - Khoản 4 Quy chế này; 

 - Tiêu chí chấm điểm và cơ cấu điểm do các khoa chuyên ngành quyết định.  

 4. Điểm đề tài NCKH thuộc Khoản a và b, Điểm 2 Điều này có thể được dùng 

thay thế điểm môn tự chọn thuộc chuyên ngành 

 - Điểm của một đề tài có thể được dùng thay thế điểm của một môn tự chọn thuộc 

chuyên ngành. Sinh viên có điểm của nhiều đề tài thì có thể dùng thay thế điểm của nhiều 

môn tự chọn tương ứng; 

 - Môn học tự chọn có điểm được thay thế bằng điểm của đề tài do sinh viên đề 

xuất và lãnh đạo khoa chuyên ngành quyết định.  

 Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

 1. Cá nhân, tập thể và đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH của 

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

 2. Cá nhân, tập thể và đơn vị vi phạm các quy định về hoạt động NCKH của sinh 

viên, tùy tính chất và mức độ sai phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. 

 Điều 18. Điều khoản thi hành 

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ-

ĐHKT-QLKH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng QLKH-HTQT để tổng hợp, trình Hiệu trưởng 

xem xét quyết định. 

 3. Các đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành 

quy định này./. 


