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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM  2019 

 

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

 

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN GS/PGS  

NỘP HỒ SƠ TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2019 

 Căn cứ Quyết định số 37/2018-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/08/2018 

về “Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh 

giáo sư, phó giáo sư” và trên cơ sở tập huấn thực hiện Quyết định này của Hội đồng Giáo 

sư Nhà nước (HĐGSNN) vào ngày 19/06/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội đồng 

giáo sư cơ sở trường Đại học Tây Nguyên 2019 (HĐGSCS) hướng dẫn, làm rõ một số nội 

dung để hỗ trợ ứng viên làm hồ sơ như sau: 

1. Tác giả chính bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 

nằm trong danh mục ISI, Scopus (sau đây viết tắt là BBUT): Đây là một trong những 

tiêu chí quan trọng để đánh giá ứng viên có đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Tùy 

theo loại tạp chí và tùy theo sự sắp xếp của nhóm đồng tác giả mà tác giả chính có thể 

là tác giả đứng đầu và/hoặc tác giả đứng cuối (thường là người hướng dẫn NCS, HV 

Cao học) và/hoặc tác giả liên lạc (Corresponding Author). Vì vậy tùy theo trường hợp 

cụ thể mà xác định tác giả chính. Một số tạp chí có mục đóng góp của các tác giả 

(Author Contributions), đây có thể là cơ sở để xác định tác giả/nhóm tác giả chính. 

Vì vậy để thuận tiện cho việc xác định ứng viên là tác giả chính của một bài báo cụ 

thể, với mỗi bài báo uy tín (BBUT), ứng viên cần tự xác định mình có phải là tác 

giả chính trong hồ sơ đăng kí, sau đó người thẩm định hồ sơ và HĐGSCS sẽ xem xét, 

đánh giá. 

2. BBUT là bài báo được đăng trên tạp chí nằm trong danh mục ISI, Scopus tại thời 

điểm đăng bài. 

3. Bài bài khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín dùng thay thế các tiêu 

chuẩn mà ứng viên còn thiếu như thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hướng 

dẫn NCS, HV cao học, … Ứng viên khi làm hồ sơ cần chỉ rõ bài báo nào dùng làm 

thay thế và bài báo đó sẽ không được tính điểm (tránh tính trùng hai lần). Bài báo này 

không bắt buộc ứng viên là tác giả chính. 

4. Tạp chí, nhà xuất bản sách có uy tín sẽ được HĐGSNN công bố trong thời gian tới. 

5. Danh mục tạp chí Việt Nam được tính điểm và mức điểm sử dụng: Như năm 2017 

(nếu có thay đổi ứng viên cần cập nhật để biết). 

6. Ngành/chuyên ngành của NCS/học viên cao học đã được cấp bằng so với 

ngành/chuyên ngành của người hướng dẫn là ứng viên GS/PGS: Đáp ứng Quyết 

định số 37/2018-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 



 

2 
 

7. Hướng dẫn NCS, HV cao học ở nước ngoài: Đồng hướng dẫn xem như hướng dẫn chính. 

8. ISBN của các loại “Sách phục vụ đào tạo”: Các sách xuất bản từ năm 2016 trở về 

trước thì không bắt buộc có ISBN, từ năm 2017 trở đi cần phải có có ISBN mới được 

tính điểm. 

9. Hồ sơ ứng viên: 

02 bộ bản cứng (trên giấy), mỗi bộ 2 tập theo QĐ 37/2018-QĐ-TTg.  

Hồ sơ điện tử dưới dạng file pdf được đưa lên website của trường Đại học Tây 

Nguyên và HĐGSNN theo đúng thời gian quy định từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 7 

năm 2019.  

Bản sao trong hồ sơ (Điều 9) được hiểu là bản sao có công chứng. 

10.  Báo cáo khoa học tổng quan và kiểm tra trình độ ngoại ngữ, giao tiếp tiếng Anh 

của ứng viên: Để đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo và trình độ ngoại 

ngữ, giao tiếp tiếng Anh của ứng viên; ứng viên khi được mời báo cáo khoa học tổng 

quan cần viết toàn bộ báo cáo tổng quan và PowerPoint bằng tiếng Việt và tiếng Anh, 

đóng thành tập. Khi báo cáo trình chiếu bằng tiếng Việt và thuyết trình bằng tiếng 

Anh. 

 

                           Thư kí HĐ                             Chủ tịch HĐ 

 

 

       PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng       GS.TS. Bảo Huy 

 

 

 

 

 

 


