2.4 Hƣớng dẫn số 206/HD-SĐH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Phòng Sau đại học về
việc tổ chức bảo vệ và chấm điểm luận văn thạc sĩ.
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÕNG SAU ĐẠI HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

206

/HD-SĐH

Hà Nội, ngày

20 tháng 6 năm 2017

HƢỚNG DẪN
Tổ chức bảo vệ và chấm điểm luận văn Thạc sĩ
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số
15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Kỹ thuật quân sự,
Phòng Sau đại học/ Học viện Kỹ thuật quân sự ban hành hƣớng dẫn công tác tổ
chức bảo vệ và đánh giá luận văn Thạc sĩ nhƣ sau:
I. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG:
Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ đủ điều kiện làm việc nếu không xảy ra một
trong các trƣờng hợp sau:
1. Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;
2. Vắng mặt Thƣ ký Hội đồng;
3. Vắng mặt thành viên có ý kiến không đồng ý cho phép học viên bảo vệ;
4. Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;
5. Học vi n không đủ sức khoẻ trong thời điểm bảo vệ.
II. HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ:
Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ do phòng Sau đại học chuẩn bị và bàn giao cho
Hội đồng bao gồm:
1. Quyết định thành lập Hội đồng;
2. Danh sách ký xác nhận của thành viên Hội đồng có mặt;
3. Biên bản họp Hội đồng;
4. Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng;
5. Bản nhận xét của cán bộ hƣớng dẫn, 02 uỷ viên phản biện;
6. Phiếu cho điểm và phiếu đặt câu hỏi;
7. Bản yêu cầu ch nh sửa luận văn;
8. Minh chứng thành tích NCKH ở dạng bài báo, báo cáo khoa học; sản phẩm
phần cứng, phần mềm, quy trình công nghệ, mô hình mới,... là kết quả của luận văn
(nếu có).
III. TRÌNH TỰ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ:
1. Chủ tịch Hội đồng điều hành, thống nhất quy trình buổi bảo vệ;
2. Thƣ ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng;
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3. Học viên trình bày tóm tắt nội dung luận văn (thời gian khoảng 20 phút);
4. Thƣ ký Hội đồng đọc nhận xét của cán bộ hƣớng dẫn;
5. Hai uỷ viên phản biện đọc nhận xét luận văn;
6. Các thành viên khác của Hội đồng và ngƣời tham dự buổi bảo vệ đặt câu hỏi
cho học viên;
7. Học viên trả lời các câu hỏi;
8. Hội đồng họp ri ng để đánh giá và thống nhất chấm điểm luận văn;
9. Chủ tịch công bố kết luận của Hội đồng;
10. Đối với luận văn phải ch nh sửa, Hội đồng ghi rõ yêu cầu ch nh sửa vào biên
bản họp Hội đồng và ghi rõ những điểm cần ch nh sửa vào bản yêu cầu ch nh sửa và
đƣa bản yêu cầu ch nh sửa cho Học viên.
IV. HƢỚNG DẪN CHO ĐIỂM LUẬN VĂN:
1. Điểm chấm luận văn của từng thành viên Hội đồng theo thang điểm 10, có thể
lẻ đến một chữ số thập phân bao gồm điểm nội dung của luận văn và điểm công trình
nghiên cứu khoa học (nếu có), trong đó:
- Điểm nội dung luận văn đƣợc đánh giá dựa trên nội dung trình bày của luận văn,
phần trình bày báo cáo và bảo vệ luận văn của học vi n. Điểm nội dung của luận văn
đƣợc cho tối đa 9,0 điểm.
- Điểm công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) cho luận văn có kết quả đã đƣợc
công bố hoặc đƣợc chấp nhận công bố nhƣ sau:
+ Là tác giả chính của bài báo đƣợc công bố trên các tạp chí thuộc danh mục
ISI/Scopus hoặc tác giả chính của sản phẩm NCKH ở dạng phần cứng, phần mềm, quy
trình công nghệ, mô hình mới,... đã đƣợc chuyển giao, triển khai kết quả trong thực tế
(có giấy xác nhận) đƣợc cho tối đa 1,0 điểm;
+ Là tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh
mục ISI/Scopus hoặc tạp chí quốc gia thuộc danh mục các tạp chí của Hội đồng chức
danh giáo sƣ ngành/li n ngành hoặc tác giả chính của báo cáo toàn văn tr n kỷ yếu hội
nghị quốc tế, quốc gia chuyên ngành hoặc tác giả của sản phẩm NCKH ở dạng phần
cứng, phần mềm, quy trình công nghệ, mô hình mới,... có khả năng ứng dụng thực tế
tốt đƣợc cho tối đa 0,7 điểm;
+ Là tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí quốc gia không thuộc
danh mục các tạp chí của Hội đồng chức danh giáo sƣ ngành/li n ngành hoặc tác giả
chính của báo cáo toàn văn tr n kỷ yếu hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ của
Học viện đƣợc cho tối đa 0,5 điểm;
+ Trƣờng hợp bài báo mới có chấp nhận đăng của Hội đồng biên tập thì có thể
xem xét cho điểm, nhƣng không quá 0,5 điểm;
Trƣờng hợp học viên không phải là tác giả chính thì số điểm phần công trình
NCKH đƣợc tính bằng số điểm tối đa chia đều cho tổng số tác giả.
2. Căn cứ vào nội dung luận văn, kết quả bảo vệ của học viên, Học viện khuyến
nghị từng thành viên Hội đồng ch cho điểm công trình NCKH cho các luận văn đƣợc
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đánh giá từ 8,5 trở l n (đối với luận văn ngành quản lý) và 8,0 trở l n (đối với luận văn
ngành kỹ thuật).
3. Điểm luận văn của Hội đồng là điểm trung bình cộng điểm chấm của các thành
viên Hội đồng có mặt trong buổi đánh giá và đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân.
4. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm luận văn đạt từ 5,5 điểm trở lên và từ 5,0 điểm
trở l n đối với học viên các khoá từ 26A trở về trƣớc.
Văn bản này đƣợc áp dụng cho các Hội đồng tổ chức bảo vệ từ đợt tháng 6 năm
2017.
Nơi nhận:
TRƢỞNG PHÒNG
- Giám đốc (để báo cáo);
- P7 (02), P8, P10;
- K11, K12, K21, K22, K23;
- K24, K31, K32, K7, V2, H5;
- Lƣu: BM, QL/P7; S18.
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(Đã ký)
Đại tá, PGS.TS Vũ Quốc Trụ

