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PH�N 4: CH��NG TRÌNH �ÀO T�O  

4.1 K�t c;u ch!�ng trình �ào t�o 

K�t c�u c�a ch��ng trình ào t�o ngành Hóa h�u c�
(HHC) trình � ti�n s� ph�i b�o �m các m�c tiêu và chu!n �u ra �*c xác 'nh 
nh� sau:   

1 Tên ngành �ào t�o 
(Ti�ng Vi�t và Anh)

Tin s� Hóa h�u c	
Doctor of Philosophy in Organic chemistry  

2 Mã ngành 62 44 01 14
3 ��n v7 qu�n lý 

(ghi B� môn và Khoa)

BM Hóa h�c, Khoa Khoa h�c T� nhiên 

4 Các ngành d� thi 
4.1 Ngành �úng, phù 

h"p (không h�c b
 sung 

ki�n th�c)

- Li
t kê tên ngành �úng, phù h�p: Hóa h2u c�, Hóa 
h'c (là ngành có cùng tên trong Danh m�c c�p IV trình 

�� Ts ho�c ch��ng trình �ào t�o c�a hai ngành này �
trình �� th�c s� khác nhau d��i 10% t
ng s	 tín ch� c�a 

kh	i ki�n th�c ngành)

4.2 Ngành g�n (h�c b

sung ki�n th�c)

- Li
t kê tên ngành g�n: Hóa d!"c, KA thut hóa h'c, 
Hóa phân tích (T	t nghi�p th�c s� cùng nhóm ngành 

trong Danh m�c c�p III, ho�c 2 ch��ng trình khác nhau 

t   10% ��n 40% t
ng s	 TC ki�n th�c ngành) 

5 M�c tiêu  �ào t�o nh�ng nhà khoa h�c chuyên ngành Hóa h�u c� có 
ph!m ch�t chính tr', �o &c, có ý th&c ph�c v� nhân dân, có 
trình � cao v
 lý thuy�t và n�ng l�c th�c hành phù h*p áp 
&ng nhu c�u phát tri�n kinh t� - xã h�i, khoa h�c - công ngh	
c�a �t n��c nói chung và c�a �BSCL nói riêng. Các nhà 
khoa h�c sau quá trình ào t�o có kh� n�ng phát hi	n, ti�p c n 
và gi�i quy�t nh�ng v�n 
 khoa h�c, công ngh	 m�i thu�c 
l�nh v�c Hóa h�u c� c$ng nh� có kh� n�ng t+ ch&c, tri�n khai 
&ng d�ng các mô hình, gi�i pháp lý thuy�t vào th�c ti6n �i 
s�ng góp ph�n !y nhanh s� phát tri�n c�a n
n kinh t� n��c 
nhà.

6 ChuBn ��u ra
6.1 Ki�n th&c  

LO.1 Có trình � chuyên môn sâu, tiên ti�n và toàn di	n v

chuyên ngành (T+ng h*p h�u c� và v t li	u,  phân tích 
d�*c li	u, xác 'nh c�u trúc và kh�o sát ánh giá ho�t 
tính h*p ch�t h�u c�). 

LO.2 Có t� duy nghiên c&u �c l p, sáng t�o, kh� n�ng phát 
hi	n, ti�p c n và gi�i quy�t các v�n 
 thu�c chuyên 
ngành v�i ph��ng pháp gi�i quy�t v�n 
 khoa h�c. Có 
t� duy m�i trong t+ ch&c công vi	c và nghiên c&u � gi�i 
quy�t các v�n 
 ph&c t�p phát sinh trong l�nh v�c 
chuyên ngành. 
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LO.3 Có kh� n�ng t+ng h*p thành t�u nghiên c&u và tri�n khai 
các mô hình, gi�i pháp &ng d�ng,… cho th�c nghi	m, 
góp ph�n cho s� nghi	p phát tri�n công nghi	p hóa và 
chuy�n giao công ngh	 cho vùng �BSCL nói riêng và c�
n��c nói chung. 

6.2 K, n�ng  
LO.4 Có kh� n�ng trình bày v�n 
, báo cáo chuyên ngành và 

gi�i thích quan i�m c�a mình trong chuyên môn Hóa 
h�u c�; có th� giao ti�p trao +i h�c thu t b�ng ti�ng Anh 
v�i ng��i b�n ng�.

LO.5 Có kh� n�ng tham gia gi�ng d�y, nghiên c&u t�i các Vi	n 
nghiên c&u, các tr��ng Cao )ng, ��i h�c, các c� s"
khoa h�c và công ngh	. 

6.3 Ngo�i ng� tr��c khi 
b�o v	 lu n v�n  

H�c viên t! h�c �" có ch�ng nh�n B2 

LO.6 Có k, n�ng ngo�i ng� �c hi�u �*c các báo cáo ph&c 
t�p v
 các ch� 
, trao +i h�c thu t thu�c l�nh v�c 
chuyên ngành;
Nghiên c&u sinh t� h�c � có ch&ng ch. trình � ngo�i 
ng� t��ng ��ng c�p � B2 ho�c b c 4/6 tr" lên theo 
Khung tham kh�o Châu Âu chung v
 ngo�i ng� (Ph� l�c 
III - Thông t�
05/2012/TT-BGD�T ngày 15 tháng 2 n�m 2012 c�a B�
tr�"ng B� Giáo d�c và �ào t�o)

6.4 Thái �; N�ng l�c t�
ch� và trách nhi	m 

LO.7 Có tinh th�n h�c h5i, có ý chí c�u ti�n, có ý th&c t p th�
t�t, làm vi	c nhóm, hòa �ng và chia s/ v�i m�i ng��i. 
Có ý th&c ch�p hành và tuyên truy
n b�o v	 môi tr��ng. 

LO.8 Có kh� n�ng quy�t 'nh v
 k� ho�ch làm vi	c, qu�n lý 
các ho�t �ng nghiên c&u, phát tri�n tri th&c, ý t�"ng 
m�i, quy trình m�i. 

LO.9 Có n�ng l�c phát hi	n, gi�i quy�t v�n 
; rút ra nh�ng 
nguyên t%c, quy lu t trong quá trình gi�i quy�t công vi	c; 
�a ra �*c nh�ng sáng ki�n có giá tr' và có kh� n�ng 
ánh giá giá tr' c�a các sáng ki�n

LO.10 Có kh� n�ng thích nghi v�i môi tr��ng làm vi	c h�i nh p 
qu�c t�; có n�ng l�c lãnh �o và có t�m �nh h�"ng t�i 
'nh h��ng phát tri�n chi�n l�*c c�a t p th�; có n�ng l�c 
�a ra �*c nh�ng 
 xu�t c�a chuyên gia hàng �u v�i 
lu n c& ch%c ch%n v
 khoa h�c và th�c ti6n; 

Trên c� s" các m�c tiêu và chu!n �u ra c�a ngành HHC b c ti�n s�, k�t c�u 
c�a ch��ng trình ào t�o ngành Hóa h�u c� (HHC) trình � ti�n s� �*c thi�t k�
bao g�m: các h�c ph�n b+ sung, các h�c ph�n " trình � ti�n s� và lu n án ti�n s�. 
B�ng 11 tóm t%t toàn b� ch��ng trình ào t�o. Ph�n 1 là h�c ph�n b+ sung cho các 
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�i t�*ng ch�a có b�ng th�c s� (�i t�*ng A2) và có b�ng th�c s� chuyên ngành g�n 
(�i t�*ng A3); Ph�n 2 các h�c ph�n " trình � ti�n s�; Ph�n 3 là lu n án ti�n s�. 

B�ng 12. Tóm tCt ch!�ng trình �ào t�o HHC trình �� ti�n s(

��i t!"ng 

Th-i 
gian 
�ào 
t�o 

T8ng 
tín ch>

Ph�n 1 Ph�n 2 Ph�n 3 

H'c 
ph�n 

b8
sung

H'c 
ph�n 
ti�n 
s(

Chuyê
n � 

ti�n s(

Ti#u 
lun 
t8ng 
quan

NCKH 
và 

Lun 
án

T�t nghi	p th�c s�
nghiên c&u chuyên 
ngành úng (�i 
t�*ng A1) 

3 n�m 90 TC 0 TC 
12 
TC 

6 TC 3TC 
33TC 

và 
36TC 

T�t nghi	p �i h�c 
chính quy chuyên 
ngành úng lo�i gi5i 
tr" lên ho�c khá (có 
bài báo ho�c 
 tài 
NCKH ã nghi	m 
thu) (�i t�*ng A2) 

4 n�m 122 TC 32 TC 
12 
TC 

6 TC 3TC 
33TC 

và 
36TC 

T�t nghi	p th�c s�
chuyên ngành úng, 
phù h*p theo h��ng 
&ng d�ng; chuyên 
ngành úng nh�ng 
ã t�t nghi	p nhi
u 
n�m (m�c 15 n�m) 
ho�c chuyên ngành 
g�n (�i t�*ng A3) 

4 n�m 
(hay 
3,5 

n�m) 

99 TC 9 TC 
12 
TC 

6 TC 3TC 
33TC 

và 
36TC 

N�u nghiên c&u sinh có h�c ph�n, chuyên 
 ti�n s� ho�c ti�u lu n t+ng quan 
không �t yêu c�u trong th�i h�n qui 'nh c�a t�ng ph�n s- không �*c ti�p t�c làm 
nghiên c&u sinh. Ng��i ch�a có b�ng th�c s� có th� chuy�n sang h�c và hoàn thành 
ch��ng trình th�c s� � �*c c�p b�ng. (Theo kho�n 7 i
u 21 thông t� 05/2012/TT-
BGD�T) 

4.1.1 Các h'c ph�n b8 sung 

Các h�c ph�n b+ sung là các h�c ph�n giúp nghiên c&u sinh có � ki�n th&c 
và trình � chuyên môn � th�c hi	n nhi	m v� c�a nghiên c&u sinh. 

- ��i v�i nghiên c&u sinh ch�a có b�ng th�c s�, ngành t�t nghi	p �i h�c 
úng v�i chuyên ngành HHC: h�c các h�c ph�n b+ sung bao g�m m�t s� h�c 
ph�n " trình � th�c s� thu�c chuyên ngành HHC c�a tr��ng ��i h�c C�n 
Th� n�m 2013. 
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- ��i v�i nghiên c&u sinh ã có b�ng th�c s� nh�ng " chuyên ngành g�n v�i 
chuyên ngành HHC, tr��ng s- yêu c�u nghiên c&u sinh h�c b+ sung các 
h�c ph�n c�n thi�t theo yêu c�u c�a chuyên ngành ào t�o và l�nh v�c nghiên c&u. 

4.1.2 Các h'c ph�n & trình �� ti�n s(
M1i nghiên c&u sinh b%t bu�c ph�i hoàn thành 06 h�c ph�n " trình � ti�n s�

v�i kh�i l�*ng 21 tín ch., trong ó có 01 ti�u lu n t+ng quan (03 tín ch.) và 02 
chuyên 
 ti�n s� (06 tín ch.) và 04 h�c ph�n chuyên môn (12 tín ch.). 

a. Ti#u lun t8ng quan 

Ti�u lu n t+ng quan v
 tình hình nghiên c&u và các v�n 
 liên quan �n 

tài lu n án òi h5i NCS th� hi	n kh� n�ng phân tích, ánh giá các công trình nghiên 
c&u ã có c�a các tác gi� trong và ngoài n��c liên quan m t thi�t �n 
 tài lu n án, 
nêu nh�ng v�n 
 còn t�n t�i, ch. ra nh�ng v�n 
 mà lu n án c�n t p trung nghiên 
c&u gi�i quy�t. 

b. Các chuyên �  ti�n s(

Các chuyên 
 ti�n s� òi h5i NCS t� c p nh t ki�n th&c m�i liên quan tr�c 
ti�p �n 
 tài c�a NCS, nâng cao n�ng l�c nghiên c&u khoa h�c, giúp NCS gi�i 
quy�t m�t s� n�i dung c�a 
 tài lu n án 

c. Các h'c ph�n chuyên môn 

Các h�c ph�n " trình � ti�n s� giúp NCS c p nh t các ki�n th&c m�i trong 
l�nh v�c chuyên môn; nâng cao trình � lý thuy�t, ph��ng pháp lu n nghiên c&u và 
kh� n�ng &ng d�ng các ph��ng pháp nghiên c&u khoa h�c quan tr�ng, thi�t y�u c�a 
l�nh v�c nghiên c&u. M1i h�c ph�n �*c thi�t k� v�i kh�i l�*ng 3 tín ch.. M1i NCS 
ph�i hoàn thành 04 h�c ph�n v�i kh�i l�*ng 12 tín ch. thu�c trình � ti�n s�. Các 
h�c ph�n " trình � ti�n s� bao g�m các h�c ph�n b%t bu�c và các h�c ph�n t� ch�n 
nh� sau: 

- Các h�c ph�n b%t bu�c: là nh�ng h�c ph�n c�n b�n, liên quan �n nh�ng 
ki�n th&c c�t lõi " m&c � cao c�a ngành và chuyên ngành, g�m 03 h�c ph�n v�i 
kh�i l�*ng 09 tín ch.. 

- Các h�c ph�n l�a ch�n: có n�i dung chuyên sâu phù h*p v�i 
 tài NCS 
ho�c h1 tr* rèn luy	n các ph��ng pháp nghiên c&u chuyên ngành và liên ngành, 
cách vi�t bài báo khoa h�c, g�m 01 h�c ph�n v�i kh�i l�*ng 03 tín ch.. 

4.1.3 Nghiên c6u khoa h'c và lun án ti�n sA

a. Nghiên c6u khoa h'c 
Nghiên c&u khoa h�c là giai o�n �c thù, mang tính b%t bu�c trong quá 

trình nghiên c&u, th�c hi	n lu n án ti�n s�. Do tính ch�t c�a l�nh v�c nghiên c&u 
thu�c khoa h�c t� nhiên, khoa h�c &ng d�ng mà yêu c�u các NCS ph�i th�c hi	n 
các 
 tài nghiên c&u th�c hi	n các gi�i pháp khoa h�c tìm ra c�u trúc m�i hay t+ng 
h*p thành công các d#n xu�t hóa h�c m�i, &ng d�ng khoa h�c công ngh	 v
 Hóa 
h�u c� ph�c v� s�n xu�t liên quan �n 
 tài lu n án. Các 
 tài ph�i �*c i
u tra, 
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th�c nghi	m � b+ sung các d� li	u c�n thi�t, yêu c�u suy lu n khoa h�c ho�c thi�t 
k� gi�i pháp, thí nghi	m � t� ó nghiên c&u sinh �t t�i tri th&c m�i ho�c gi�i pháp 
m�i. �ây là các c� s" quan tr�ng nh�t � nghiên c&u sinh vi�t lu n án ti�n s�. 

b. Lun án ti�n s(
Lu n án ti�n s� ph�i là m�t công trình nghiên c&u khoa h�c, sáng t�o trong 

l�nh v�c nghiên c&u, có óng góp v
 m�t lý lu n, ch&a �ng nh�ng tri th&c ho�c 
gi�i pháp m�i có giá tr' trong vi	c phát tri�n, gia t�ng tri th&c khoa h�c c�a l�nh v�c 
nghiên c&u ho�c gi�i quy�t sáng t�o các v�n 
 ang �t ra v�i m�t ngành khoa h�c 
ho�c th�c ti6n xã h�i. 

4.2 N�i dung ch!�ng trình �ào t�o 

4.2.1 Các h'c ph�n b8 sung (32/09 TC) 
- ��i v�i nghiên c&u sinh ch�a có b�ng th�c s�, ngành t�t nghi	p �i h�c phù 

h*p bao g�m Hóa h�u c�, Hóa h�c: �*c yêu c�u h�c các h�c ph�n b+ sung bao 
g0m m�t s� h'c ph�n & trình �� th�c s( thu�c chuyên ngành HHC c%a tr!-ng 
��i h'c C�n Th� n$m 2013 nh! trong B�ng 13. 

B�ng 13. Danh m�c các h'c ph�n b8 sung (��i t!"ng A2) 

T
T 

Mã s�
HP 

Tên h'c ph�n 
S�
tín 
ch>

BCt 
bu�c

T�
ch'n

S�
ti�t
LT 

S�
ti�t
T
H 

HP
tiên 

quy�t

HK 
th�c 
hi,n 

Ph�n ki�n th6c chung 
1 ML605 Tri�t h�c 3 x  45 I, II 

2 TN601 Ph��ng pháp lu n trong NCKH 2 x  30 I, II 

C�ng:   5  TC (B#t bu�c 5 TC) 

Ph�n ki�n th6c c� s&  
3 TN606 T+ng h*p h�u c� 3 x  45 I, II 

4 TN603 Hóa l�*ng t� và hóa tin 3 x  45   I, II 

5 TN622 T+ng h*p h�u c� pha r%n 3 x  45   

6 TN609 Hóa h�c các h*p ch�t d' vòng 3 x  45   I, II

7 TN624 Hóa l p th� 3  x 45   I

8 TN610 Hóa h�c cao phân t� 3  x 45   I, II 

9 TN617 Hóa h�c x� lý môi tr��ng 3  x 45   I, II 

10 TN700 T+ng h*p ch�c l�c l p th� 3  x 45   I, II 

C�ng: 18 TC (B#t bu�c: 12 TC; T! ch�n: 6/12 TC) 

Ph�n ki�n th6c chuyên ngành 
11 TN619 T+ng h*p h�u c� hi	n d�i 3 x  45   I, II 

12 TN620 Tách chi�t và phân l p h*p ch�t 
thiên nhiên 

3 x  45   I, II

13 TN608 Hóa h�c các h*p ch�t thiên nhiên 3  x 45   I, II 

14 TN754 Các ph��ng pháp quang ph+ áp 3  x 45   I, II
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T
T 

Mã s�
HP 

Tên h'c ph�n 
S�
tín 
ch>

BCt 
bu�c

T�
ch'n

S�
ti�t
LT 

S�
ti�t
T
H

HP
tiên 

quy�t

HK 
th�c 
hi,n 

d�ng trong hóa h�c 
15 TN625 Hóa h�c xanh 3  x 45   I, II 

C�ng: 9 TC (B#t bu�c:6 TC; T! ch�n: 3/9 TC) 

  T8ng c�ng 32 23 9     

- ��i v�i nghiên c&u sinh ã có b�ng th�c s� ngành phù h*p, ngành úng 
nh�ng ã t�t nghi	p nhi
u n�m (Hóa h�u c�, Hóa h�c; m�c 15 n�m) ho�c t�t 
nghi	p th�c s� ngành g�n: Hóa d�*c, K, thu t hóa h�c, Hóa phân tích, h�c b+ sung 
nh�ng h�c ph�n sau ây: 

B�ng 14. Danh m�c các h'c ph�n b8 sung (��i t!"ng A3) 

T
T 

Mã s�
HP 

Tên h'c ph�n 
S�
tín 
ch>

BCt 
bu�c

T�
ch'n

S�
ti�t
LT 

S�
ti�t
TH

HP 
tiên 

quy�t

HK 
th�c 
hi,n

1 TN619 T+ng h*p h�u c� hi	n �i 3 x  45  I, II

2 TN622 T+ng h*p h�u c� pha r%n 3 x  45   I, II

3 TN608 Hóa h�c các h*p ch�t t� nhiên 3  x 45   I, II 

4 TN609 Hóa h�c các h*p ch�t d' vòng  3  x 45   I, II 

5 TN617 Hóa h�c x� lý môi tr��ng 3 x 45
C�ng: 9 TC (B#t bu�c: 6 TC; T! ch�n:3/9 TC)

  T8ng c�ng 9 6 3     

4.2.2 Các h'c ph�n & trình �� ti�n s(, các chuyên �  ti�n s( và ti#u lun 
t8ng quan 

a. Các h'c ph�n & trình �� ti�n s( (12 TC) 

- Các h�c ph�n b%t bu�c: là nh�ng h�c ph�n c�n b�n, liên quan �n nh�ng 
ki�n th&c c�t lõi " m&c � cao c�a ngành và chuyên ngành, g�m 03 h�c ph�n v�i 
kh�i l�*ng 09 tín ch.. 

- H�c ph�n l�a ch�n: có n�i dung chuyên sâu phù h*p v�i 
 tài NCS 
ho�c h1 tr* rèn luy	n các ph��ng pháp nghiên c&u chuyên ngành và liên ngành, 
cách vi�t bài báo khoa h�c, g�m 01 h�c ph�n v�i kh�i l�*ng 03 tín ch.. 

Các h�c ph�n " trình � ti�n s� �*c li	t kê " B�ng 15. 

B�ng 15. Các h'c ph�n & trình �� ti�n s(

T
T

MSHP Tên h'c ph�n S�
tín 
ch>

BCt 
bu�c

T�
ch'n

S�
ti�t 
LT 

S�
ti�t
TH 

S� ti�t 
TT 

ngoài 
tr!-ng

H'c 
ph�n 
tiên 

quy�t 

HK 
th�c 
hi,n
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1 TN915 T+ng h*p h�u c� nâng cao 3 x 45    I 

2 
TN916 Các ph��ng pháp phân tích 

ph+
3 

x  
45 

   I 

3 
TN917 T��ng quan gi�a c�u trúc và 

ho�t tính 
3 x 45 

   II 

4 
TN918 K, thu t phân tích h�u c�

hi	n �i 
3 

 x 
45 

   II 

5 
TN919 Ph��ng pháp th� nghi	m 

ánh giá ho�t tính sinh h�c 
3 

 x 
45 

   II 

6 TN920 Hóa h�c h�u c� tính toán 3  x 45    II 

7 TN921 Hóa h�c nano 3  x 45    II 

8 TN922 K, thu t ph�n &ng d' th� 3  x 45    II 

C�ng: 12 TC (B#t bu�c:6 TC; T! ch�n: 6/14 TC)

 T8ng c�ng 12 09 03      

b. Các chuyên �  ti�n s( (06 TC) 

NCS ph�i th�c hi	n chuyên 
 ti�n s� nh�m c p nh t ki�n th&c m�i liên quan 
tr�c ti�p �n 
 tài c�a NCS, nâng cao n�ng l�c nghiên c&u khoa h�c, giúp gi�i 
quy�t m�t s� n�i dung c�a lu n án. M1i NCS ph�i hoàn thành 02 chuyên 
 ti�n s�
v�i kh�i l�*ng 06 tín ch.. 

M1i bài báo cáo chuyên 
 ti�n s� dài kho�ng 10 - 15 trang A4 v�i n�i dung 
bao g�m các ph�n sau: 

- M�c tiêu c�a chuyên 
; 

- Các n�i dung c�n �t �*c khi vi�t chuyên 
; 

- L�*c kh�o tài li	u liên quan �n chuyên 
; 

- Tài li	u tham kh�o, (tên tài li	u, tên tác gi� theo v�n ABC). 

B�ng 16. Danh sách các chuyên �  ti�n s(

STT Ch% �  GV ph� trách 

1 
T+ng h*p h*p ch�t d' vòng có ho�t tính sinh 

h�c 
PGS. TS. Bùi Th' B�u Huê 

2 
T+ng h*p h*p ch�t t� nhiên (Synthesis of 
Natural Products) 

PGS. TS. Bùi Th' B�u Huê 
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3 
T+ng h*p các ch�t t��ng t� nucleoside � &c 
ch� enzyme methyltranferase 

TS. Lê Thanh Ph��c 

4 
Các chuy�n hóa sinh h�c trong T+ng h*p h�u 
c�

TS. Lê Thanh Ph��c 

5 T+ng h*p h*p ch�t kháng ung th� TS. Tr�n Quang �	

6 Asymmetric Synthesis PGS. TS. Bùi Th' B�u Huê 

7 
Phân tích các nhóm ch�t t� nhiên theo chi sinh 
v t 

TS. Tôn N� Liên H��ng 

8 
T+ng h*p các ch�t d#n xu�t steroid có vai trò 
nh� hormon sinh s�n cho cá 

TS. Tôn N� Liên H��ng 

9 
Phân tích ho�t tính sinh h�c các nhóm ch�t t�
nhiên theo chi sinh v t 

TS. Tôn N� Liên H��ng 

10 
Phân tích ph+ c�a các nhóm ch�t t� nhiên theo 
chi sinh v t 

TS. Tôn N� Liên H��ng 

c. Bài ti#u lun t8ng quan (03 TC) 

NCS ph�i th�c hi	n m�t bài ti�u lu n t+ng quan v
 tình hình nghiên c&u và 
các v�n 
 liên quan �n lu n án. Bài ti�u lu n này òi h5i NCS th� hi	n kh� n�ng 
phân tích, ánh giá các công trình nghiên c&u ã có c�a các tác gi� trong và ngoài 
n��c liên quan m t thi�t �n lu n án, nêu nh�ng v�n 
 t�n t�i và ch. ra nh�ng v�n 

 lu n án c�n t p trung nghiên c&u gi�i quy�t. Qua bài báo cáo này, h�i �ng s-
xem xét quy�t 'nh NCS có th� ti�p t�c nghiên c&u theo 
 c��ng ban �u hay c�n 
b+ sung, i
u ch.nh h��ng nghiên c&u cho phù h*p. 

Bài ti�u lu n t+ng quan có kh�i l�*ng 3 tín ch., in trên kh+ A4, s� l�*ng 
kho�ng 20-30 trang v�i �y � tài li	u tham kh�o, trích d#n tên tác gi� theo v�n 
ABC. 

N�i dung bài ti�u lu n t+ng quan bao g�m: 

- Phân tích, ánh giá các công trình nghiên c&u ã có c�a các tác gi� trong và 
ngoài n��c liên quan m t thi�t �n 
 tài lu n án; 

- Rút ra nh�ng v�n 
 còn t�n t�i c�a các tác gi� trong các nghiên c&u t� ó 

 xu�t nh�ng v�n 
 mà lu n án c�n t p trung nghiên c&u gi�i quy�t. 

4.2.3 Nghiên c6u khoa h'c và Lun án ti�n s(
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a. Nghiên c6u khoa h'c 

- N�i dung, quy mô nghiên c&u khoa h�c ph�i phù h*p v�i m�c tiêu c�a lu n 
án ti�n s�, nh�ng ph�i �m b�o các n�i dung sau: 

+ T+ng quan v
 tình hình, k�t qu� nghiên c&u và s�n ph!m trong, ngoài 
n��c liên quan tr�c ti�p �n 
 tài; 

+ M�c tiêu c�a 
 tài; 

+ N�i dung c�a 
 tài; 

+ Ph��ng pháp nghiên c&u. 

- Nghiên c&u sinh ph�i �m b�o v
 tính trung th�c, chính xác, tính m�i c�a 
k�t qu� nghiên c&u khoa h�c c�a mình, ch�p hành các quy 'nh v
 s" h�u trí tu	 c�a 
Vi	t Nam và qu�c t�. 

- Th�i gian nghiên c&u khoa h�c �*c b� trí trong th�i gian ào t�o trình �
ti�n s�. N�u vì lý do khách quan hay ch� quan, vi	c nghiên c&u khoa h�c không th�
hoàn thành trong th�i gian d� ki�n thì � �m b�o ch�t l�*ng lu n án, nghiên c&u 
sinh �*c �ng ký kéo dài th�i gian nghiên c&u. Các chi phí ào t�o trong th�i gian 
kéo dài do nghiên c&u sinh ch'u ho�c do �n v' c� i h�c h1 tr*. 

b. Lun án ti�n s(
Lu n án ti�n s� ph�i là m�t công trình nghiên c&u khoa h�c c�a chính nghiên 

c&u sinh, có óng góp v
 m�t lý lu n và th�c ti6n trong l�nh v�c nghiên c&u ho�c 
gi�i pháp m�i có giá tr' trong vi	c phát tri�n, gia t�ng tri th&c khoa h�c c�a l�nh v�c 
nghiên c&u, gi�i quy�t các v�n 
 ang �t ra c�a ngành khoa h�c hay th�c ti6n kinh 
t� - xã h�i. 

Lu n án ti�n s� dài không quá 150 trang A4, trong ó trên 50% là trình bày 
các k�t qu� nghiên c&u và bi	n lu n c�a riêng nghiên c&u sinh. 

K�t c�u lu n án ti�n s� chuyên ngành bao g�m các ph�n chính sau: 
- M" �u; 
- T+ng quan tài li	u, tình hình nghiên c&u trong và ngoài n��c; 
- M�c tiêu và nhi	m v� nghiên c&u; 
- ��i t�*ng và ph��ng pháp nghiên c&u; 
- N�i dung nghiên c&u lý thuy�t và th�c nghi	m; 
- K�t qu� và th�o lu n; 
- K�t lu n và ki�n ngh'; 
- Danh m�c các công trình ã công b� c�a tác gi� có liên quan �n 
 tàilu n 

án; 
- Tài li	u tham kh�o; 
- Ph� l�c. 
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N�i dung ch� y�u và các k�t qu� nghiên c&u c�a lu n án ph�i �*c báo cáo 
t�i các h�i ngh' khoa h�c chuyên ngành (trong n��c và/ho�c qu�c t�), ph�i có ít 
nh�t 02 công b� ã �ng ho�c �*c nh n �ng, trong ó có it nh�t 01 công b� qu�c 
t� trong danh m�c ISI. Công b� trong n��c ph�i �ng " các t�p chí khoa h�c chuyên 
ngành có ph�n bi	n �c l p, �*c H�i �ng ch&c danh giáo s� Nhà n��c tính i�m, 
có trong danh m�c các t�p chí khoa h�c liên quan l�nh v�c Hóa h�c. Lu n án �*c 
ti�n hành ánh giá qua 2 c�p: c�p c� s" (khoa) và c�p tr��ng. 

B�ng 17. �7nh m6c NCKH và Lun án

TT N�i dung 
�7nh m6c 

(TC) 
S�

l!"ng

BCt 
bu�c 
(TC)

T�
ch'n 
(TC)

T8ng 
TC 

Ghi 
chú 

N�i dung 3: NCKH và Lun án       

NCKH

1 Bài báo Khoa h'c     16 

1.1

Trong n!+c 
(theo danh m�c 
do h�i �ng ch&c 
danh giáo s�
ngành quy 'nh):

Trình bày 
b�ng Ti�ng 
Vi	t

6 1     

Trình bày 
b�ng ti�ng 
Anh

10 1    

1.2

Qu�c t�: T�p chí khoa h�c 
thu�c danh m�c các t�p chí ISI-
Scopus

16 1 x   

T�p chí khoa h�c n��c ngoài có 
ph�n bi	n

10     

1.3 K0 y�u qu�c t� có ph�n bi	n, có 
ISSN, ti�ng n��c ngoài ch�a có 
IF

3     

2 Báo cáo h�i ngh7 khoa h'c 
(trong n!+c hay/và qu�c t�) 

2-5 1-3  5 5 T� ch�n 
theo 
m�c 2

2.1
Trong n!+c (ti�ng Vi,t)      
Oral 3     
Poster 2     

2.2

Qu�c t� (ti�ng n!+c ngoài) 
(Khuy�n khích) 

     

Oral 4     
Poster 3
Qu�c t� có impact factor (IF) 
(khuy�n khích) 

5     

3 Seminar     5 T� ch�n 
theo 
m�c 3 

3.1 Thuy�t trình seminar  1 4  4  
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TT N�i dung 
�7nh m6c 

(TC) 
S�

l!"ng

BCt 
bu�c 
(TC)

T�
ch'n 
(TC)

T8ng 
TC 

Ghi 
chú 

3.2 Tham d� báo cáo chuyên 
, 
seminar 

0,25 8  2  

3.3 Seminar v$ k�t qu� nghiên c�u 

toàn lu�n án tr��c b�o v� c� s�
(trình bày b%ng ti�ng Anh) 

2 1  2  

4 Tham gia gi�ng d�y/h!+ng 
d?n th�c tp/lun v$n �H và 
CH 

7 T� ch�n 
theo 
m�c 4 

4.1 Lu n v�n �i h�c 2 1-3  2-6  
4.2 D�y, h��ng d#n th�c t p 30 ti�t /01 

tu�n th�c 
t p ngoài 
tr��ng = 
01 TC 

1-5  1-5  

Lun 
án 

5 Lun án 36 
5.1 Th�i gian nghiên c&u 26 1 26   
5.2 Báo cáo k�t qu� nghiên c&u cho 

NHD và B� môn theo ti�n �
qui 'nh 

0,5 8 4   

5.3 Hoàn ch.nh lu n án 6 1 6   
TDNG C�NG 52 17 69

NCKH là giai o�n �c thù, b%t bu�c th�c hi	n � �t �*c tri th&c m�i ho�c 
gi�i pháp m�i và hoàn thành vi�t LATS. Nghiên c&u sinh ph�i �m b�o v
 tính 
trung th�c, chính xác, tính m�i c�a k�t qu� nghiên c&u khoa h�c c�a mình, ch�p 
hành các quy 'nh v
 s" h�u trí tu	 c�a Vi	t Nam và qu�c t�. 

LATS ph�i là m�t công trình nghiên c&u khoa h�c sáng t�o c�a chính nghiên 
c&u sinh, có óng góp v
 m�t lý lu n và th�c ti6n trong l�nh v�c nghiên c&u ho�c 
gi�i pháp m�i có giá tr' trong vi	c phát tri�n, gia t�ng tri th&c khoa h�c c�a l�nh v�c 
nghiên c&u, gi�i quy�t sáng t�o các v�n 
 ang �t ra c�a ngành khoa h�c hay th�c 
ti6n kinh t� - xã h�i. 

LATS có kh�i l�*ng không quá 150 trang A4 không k� ph� l�c, có ít nh�t 
50% s� trang trình bày các k�t qu� nghiên c&u và bi	n lu n c�a riêng NCS. 

N�i dung ch� y�u và các k�t qu� nghiên c&u c�a lu n án ph�i �*c báo cáo 
t�i các h�i ngh' khoa h�c chuyên ngành (trong n��c và/ho�c qu�c t�), ph�i có ít 
nh�t 02 công b� ã �ng ho�c �*c nh n �ng, trong ó có it nh�t 01 công b� qu�c 
t� trong danh m�c ISI. Công b� trong n��c ph�i �ng " các t�p chí khoa h�c chuyên 
ngành có ph�n bi	n �c l p, �*c H�i �ng ch&c danh giáo s� Nhà n��c tính i�m, 
có trong danh m�c các t�p chí khoa h�c liên quan l�nh v�c Hóa h�c.  

Th�i gian b�o v	: 
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- C�p c� s": n�m th& 3 (ho�c n�m th& 4 �i v�i NCS ch�a có b�ng th�c s�). 

- C�p tr��ng: n�m th& 3 (ho�c n�m th& 4 �i v�i NCS ch�a có b�ng th�c s�). 

4.3 K� ho�ch �ào t�o 

K� ho�ch ào t�o chi ti�t �*c phân b+ nh� sau: 

- ��i v�i các NCS ph�i hoàn thành các h�c ph�n b+ sung: 

STT Th-i gian (tháng) N�i dung th�c hi,n Ghi chú
1 01-12 Hoàn thành các h�c ph�n b+ sung

2 13 - 15 Hoàn thành ti�u lu n t+ng quan

3 16 - 24 Hoàn thành các chuyên 
 ti�n s�
4 13 - 24 Hoàn thành các h�c ph�n chuyên môn
5 

25 - 36 
Hoàn thành các n�i dung nghiên c&u khoa 
h�c liên quan

6 37 - 42 Vi�t lu n án

7 43 - 44 �ánh giá lu n án t�i c�p c� s"
8 45 - 46 Hoàn ch.nh lu n án
9 47 - 48 �ánh giá lu n án t�i c�p Tr��ng 

- ��i v�i các NCS là th�c s, úng chuyên ngành:  

STT Th-i gian (tháng) N�i dung th�c hi,n Ghi chú
1 01-03 Hoàn thành ti�u lu n t+ng quan

2 07 - 12 Hoàn thành các chuyên 
 ti�n s�
3 01 -12 Hoàn thành các h�c ph�n chuyên môn
4 

13 - 24 
Hoàn thành các n�i dung nghiên c&u khoa 
h�c liên quan

5 25 - 30 Vi�t lu n án

6 31 - 32 �ánh giá lu n án t�i c�p c� s"
7 33 - 34 Hoàn ch.nh lu n án
8 35 - 36 �ánh giá lu n án t�i c�p Tr��ng

4.4 Th-i gian và hình th6c tuy#n sinh 

- Th�i gian tuy�n sinh: m1i n�m, tùy theo nhu c�u và ch. tiêu tuy�n sinh c�a 
Tr��ng. �HCT t+ ch&c t� 1 �n 2 k( tuy�n NCS vào tháng 3 và tháng 8 hàng n�m. 

- Hình th&c tuy�n sinh: xét tuy�n.  

Tr��ng s- thông báo tuy�n sinh tr��c th�i gian xét tuy�n 3 tháng. Tuy�n sinh 
th�c hi	n theo C�n c& Quy ch� ào t�o trình � ti�n s� ban hành kèm theo Thông t�
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s� 10/2009/TT-BGD&�T, ngày 07/5/2009 c�a B� tr�"ng BGD&�T và Thông t�
s� 05/2012/TT-BGD&�T ngày 15/02/2012 c�a B� tr�"ng BGD&�T v
 vi	c s�a 
+i, b+ sung m�t s� i
u c�a Quy ch� ào t�o trình � ti�n s� ban hành theo Thông 
t� 10/2009/TT-BGD&�T. 

4.5 �i u ki,n d� tuy#n 
- ��i t�*ng tuy�n sinh là các thí sinh ã có b�ng Th�c s� v�i chuyên ngành 

úng ho�c chuyên ngành g�n v�i chuyên ngành Hóa h�u c�. Ch. tuy�n các &ng viên 
m�i t�t nghi	p �i h�c v�i chuyên ngành úng lo�i xu�t s%c ho�c gi5i. N�u t�t 
nghi	p lo�i khá thì ph�i có bài báo v
 chuyên ngành ã �*c �ng ho�c có tham gia 
hay ch� trì 
 tài v
 Hóa �*c nghi	m thu.  

- Có m�t bài lu n v
 d� 'nh nghiên c&u trong ó trình bày rõ ràng 
 tài 
ho�c l�nh v�c nghiên c&u, lý do l�a ch�n l�nh v�c nghiên c&u, m�c tiêu và mong 
mu�n �t �*c, lý do l�a ch�n tr��ng, k� ho�ch th�c hi	n trong t�ng th�i k( c�a 
th�i gian ào t�o, s� hi�u bi�t c$ng nh� nh�ng chu!n b' c�a thí sinh trong v�n 

hay l�nh v�c d� 'nh nghiên c&u, 
 xu�t ng��i h��ng d#n. 

- Có hai th� gi�i thi	u c�a hai nhà khoa h�c có ch&c danh khoa h�c nh� giáo 
s�, phó giáo s� ho�c h�c v' ti�n s� cùng chuyên ngành; ho�c m�t th� gi�i thi	u c�a 
m�t nhà khoa h�c có ch&c danh khoa h�c ho�c h�c v' ti�n s� cùng chuyên ngành và 
m�t th� gi�i thi	u c�a th� tr�"ng �n v' công tác c�a thí sinh. Nh�ng ng��i gi�i 
thi	u này c�n có ít nh�t 6 tháng công tác ho�c cùng ho�t �ng chuyên môn v�i thí 
sinh. Th� gi�i thi	u ph�i có nh�ng nh n xét, ánh giá v
 n�ng l�c và ph!m ch�t c�a 
ng��i d� tuy�n, c� th�: a) Ph!m ch�t �o &c, �c bi	t �o &c ngh
 nghi	p; b) 
N�ng l�c ho�t �ng chuyên môn; c) Ph��ng pháp làm vi	c;  d) Kh� n�ng nghiên 
c&u; e) Kh� n�ng làm vi	c theo nhóm; f) �i�m m�nh và y�u c�a ng��i d� tuy�n; g) 
Tri�n v�ng phát tri�n v
 chuyên môn; h) Nh�ng nh n xét khác và m&c � �ng h�, 
gi�i thi	u thí sinh làm nghiên c&u sinh. 

- Có trình � ngo�i ng� (ti�ng Anh) �t m�t trong các i
u ki	n sau: a) Có 
b�ng t�t nghi	p �i h�c, th�c s� ho�c ti�n s� trong ho�c ngoài n��c mà ngôn ng� s�
d�ng trong ào t�o là ti�ng Anh không qua phiên d'ch; b) Có b�ng t�t nghi	p �i 
h�c ngành ti�ng Anh; c) Có ch&ng ch. ti�ng Anh TOEFL iBT 45 i�m ho�c IELTS 
5.0 i�m tr" lên;  

- ��*c c� quan qu�n lý nhân s� (n�u là ng��i ã có vi	c làm), ho�c tr��ng 
n�i sinh viên v�a t�t nghi	p gi�i thi	u d� tuy�n ào t�o trình � ti�n s�. ��i v�i 
ng��i ch�a có vi	c làm c�n �*c 'a ph��ng n�i c� trú xác nh n nhân thân t�t và 
hi	n không vi ph�m pháp lu t. 

Cam k�t th�c hi	n các ngh�a v� tài chính �i v�i quá trình ào t�o theo quy 
'nh c�a c� s" ào t�o (óng h�c phí, hoàn tr� kinh phí v�i n�i ã c�p cho quá trình 
ào t�o n�u không hoàn thành LATS). 


