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GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật G áo dục đạ học n
18 thán 6 năm 2012; Luật sửa đổ bổ
sun m t số đ ều của Luật G áo dục đạ học n
19 thán 11 năm 2018;
Căn cứ hị định số 186/2013/ Đ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ về Đạ học quốc a;
Căn cứ Qu ết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ
tướn Chính phủ về v ệc ban h nh Qu chế Tổ chức v hoạt đ n của Đạ học quốc
a v các cơ sở áo dục đạ học th nh v ên;
Căn cứ Thôn tư số 20/2020/TT-BGDĐT n
27 thán 7 năm 2020 của B
G áo dục v Đ o tạo qu định chế đ l m v ệc của ản v ên cơ sở áo dục
đạ học (Thôn tư số 20/2020/TT-BGDĐT);
Căn cứ Thôn tư số 40/2020/TT-BGDĐT n
26 thán 10 năm 2020 của B
Giáo dục v Đ o tạo qu định mã số t êu chuẩn chức danh n hề n h ệp bổ nh ệm v
xếp lươn đố vớ v ên chức ản dạ tron các cơ sở áo dục đạ học côn lập
(Thôn tư số 40/2020/TT-BGDĐT);
Căn cứ Thôn tư l ên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10
năm 2014 của B Khoa học v Côn n hệ v B
vụ qu định mã số v t êu chuẩn
chức danh n hề n h ệp v ên chức chu ên n nh khoa học v côn n hệ (Thôn tư
l ên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV);
Căn cứ Thôn tư số 01/2020/TT-BK C n
20 thán 01 năm 2020 của B
trưởn B Khoa học v Côn n hệ sửa đổ bổ sun m t số đ ều của Thôn tư l ên
tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV;
Căn cứ Qu ết định số 37/2018/QĐ-TTg n
31 thán 8 năm 2018 của Thủ
tướn Chính phủ về v ệc Qu định t êu chuẩn thủ tục xét côn nhận đạt t êu chuẩn v
bổ nh ệm chức danh áo sư phó áo sư; thủ tục xét hủ bỏ côn nhận chức danh v
m ễn nh ệm chức danh áo sư phó áo sư (Qu ết định số 37/2018/QĐ-TTg);

Căn cứ Qu ết định số 25/2020/QĐ-TT sửa đổ m t số đ ều của Qu ết định
số 37/2018/QĐ-TTg;
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Căn cứ Qu ết định số 800/QĐ-Đ QG
n
29 thán 3 năm 2021 của G ám
đốc Đ QG
về vệc ban h nh Ch ến lược phát tr ển Đ QG
đến năm 2030 tầm
nhìn năm 2045 v Kế hoạch phát tr ển Đ QG
a đoạn 2021-2025;
Theo đề n hị của Trưởn ban Tổ chức Cán b .

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chế độ làm việc đối
với giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n tại Đại h c Quốc gia Hà Nội”.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQHN ngày 01
tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng trưởng ban chức năng thủ trưởng đơn vị thành
vi n đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân có li n quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Khoa h c và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
để b/c
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng, các ban chức năng;
- Khối Văn phòng Đảng - đoàn thể;
- Các đơn vị thành vi n đơn vị trực thuộc;
- ebsite để công bố ;
- Lưu: VT TCCB K60.

GIÁM ĐỐC
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QUY ĐỊNH
Về chế độ làm việc đối với iản vi n trợ iản n hi n cứu vi n
tại Đại học Quốc i Hà Nội
(Ban h nh k m theo Qu ết định số
/QĐ-Đ QG
n
của G ám đốc Đạ học Quốc a

thán

năm 2021

)

Chƣơn I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợn áp dụn
1. Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng vi n trợ giảng
nghi n cứu vi n cơ hữu bao gồm: nhiệm vụ, thời gian, định mức chu n khối
lượng công việc và chính sách đối với việc hoàn thành vượt định mức chu n khối
lượng công việc của giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n trong một năm.
2. Văn bản này áp dụng đối với giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n cơ
hữu tại các đơn vị thành vi n đơn vị trực thuộc Đại h c Quốc gia Hà Nội (sau
đây g i tắt là đơn vị .
Điều 2. Mục đích
1. Cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về chế độ làm việc của
giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n phù hợp với các quy định của pháp luật và
thực tế hoạt động tại Đại h c Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN) đảm bảo tính phân
cấp tự chủ cao.
2. Làm cơ sở để giảng vi n trợ giảng nghiên cứu vi n xây dựng kế hoạch
giảng dạy nghi n cứu khoa h c NCKH) phục vụ cộng đồng và tự h c tập bồi
dưỡng nâng cao năng lực.
3. Làm cơ sở để đơn vị xây dựng quy định cụ thể về chế độ làm việc của
giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n; đánh giá xét thi đua khen thưởng đối với
vi n chức người lao động hàng năm đảm bảo tính công khai dân chủ công bằng.
4. Làm cơ sở để ĐHQGHN và các đơn vị tổ chức thực hiện chiến lược phát
triển ĐHQGHN.
Điều 3. Nhiệm vụ củ

iản vi n trợ iản n hi n cứu vi n

1. Nhiệm vụ của giảng vi n trợ giảng thực hiện theo quy định tại Thông tư số
40/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT; Quyết định số 37/2018/QĐ-
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TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với giảng vi n có chức
danh giáo sư phó giáo sư ; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg s a đổi một số điều của
Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quy định này.
2. Giảng vi n của ĐHQGHN có trách nhiệm thực hiện đổi mới hoạt động
giảng dạy theo Quy định này hướng dẫn của ĐHQGHN và đơn vị. Mức độ tham gia
thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy là căn cứ để đánh giá xét thi đua khen
thưởng hàng năm đối với giảng vi n tại ĐHQGHN.
3. Nhiệm vụ của các chức danh nghi n cứu vi n thực hiện theo Thông tư
li n tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN và
Quy định này.
Chƣơn II
THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỊNH MỨC CHUẨN KHỐI LƢỢNG
CÔNG VIỆC QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN GIỜ LÀM VIỆC
Điều 4. Thời i n làm việc và định mức chuẩn khối lƣợng công việc
1. Tổng thời gian làm việc của giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n trong
một năm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy NCKH nhiệm vụ phục vụ cộng đồng
và các nhiệm vụ chuy n môn khác g i chung là nhiệm vụ khác) trong ĐHQGHN
là 44 tuần tương đương 1.760 giờ hành chính, hay 1.760 giờ làm việc sau khi
trừ số ngày ngh theo quy định của pháp luật.
2. Định mức chu n khối lượng công việc của giảng vi n
a) Định mức giờ làm việc để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng vi n
trong một năm tối thiểu là 200 giờ chu n giảng dạy, tương đương 600 giờ làm
việc. Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để quyết định định
mức giờ chu n giảng dạy tối đa nhưng không vượt quá 270 giờ chu n giảng
dạy/năm, tương đương 810 giờ làm việc. Trong đó giờ giảng dạy trực tiếp trên
lớp hoặc giảng dạy trực tuyến phải đảm bảo tối thiểu 50% giờ chu n giảng dạy
theo định mức.
b Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, quyết định định
mức giờ làm việc để thực hiện nhiệm vụ NCKH sau đây g i chung là giờ
NCKH) của giảng vi n trong một năm theo nguyên tắc giảng vi n ở hạng cao hơn
th có định mức giờ NCKH cao hơn, trong đó:
- Giảng vi n hạng III) đảm bảo tối thiểu là 600 giờ làm việc.
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- Giảng vi n chính hạng II đảm bảo tối thiểu là 720 giờ làm việc.
- Giảng vi n cao cấp hạng I) đảm bảo tối thiểu là 900 giờ làm việc.
c Thủ trưởng đơn vị, căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị sau khi quy định
định mức giờ làm việc cho giảng dạy và NCKH th quy định định mức giờ làm
việc để thực hiện nhiệm vụ khác đối với từng chức danh giảng vi n.
3. Định mức chu n khối lượng công việc của nghi n cứu vi n
a) Định mức giờ làm việc của nghi n cứu vi n trong một năm để thực hiện
nhiệm vụ NCKH tối thiểu là 900 giờ; để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nếu có
không quá 600 giờ (tương đương 200 giờ chu n giảng dạy).
b) Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để quyết định định
mức giờ làm việc cho NCKH và giảng dạy nếu có đối với nghi n cứu vi n theo
nguy n tắc nghi n cứu vi n ở hạng cao hơn th có định mức giờ NCKH cao hơn.
c) Trong trường hợp nghi n cứu vi n không được phân công giảng dạy
hướng dẫn thực hành thì thủ trưởng đơn vị xem xét phân công nhiệm vụ cho
nghi n cứu vi n đảm bảo định mức giờ làm việc cho NCKH đạt tối thiểu là 1.500
giờ.
d Thủ trưởng đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị sau khi quy định
định mức giờ làm việc cho NCKH giảng dạy nếu có th quy định định mức giờ
làm việc để thực hiện nhiệm vụ khác đối với từng chức danh nghi n cứu viên.
4. Định mức chu n khối lượng công việc của trợ giảng
Thủ trưởng đơn vị, căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, quy định định mức
giờ làm việc để thực hiện các nhiệm vụ đối với chức danh trợ giảng.
5. Trường hợp đặc biệt
a) Giảng vi n nghi n cứu vi n trong thời gian tập sự th việc ch thực hiện
tối đa 50% định mức giờ chu n giảng dạy và giờ NCKH theo khoản 2 và khoản 3
Điều này để dành thời gian thực hiện các nhiệm vụ chuy n môn khác như dự giờ
trợ giảng, tham gia thực tập thực tế, hướng dẫn thực hành …
b Giảng vi n nghi n cứu vi n trong thời gian ngh hưởng trợ cấp bảo
hiểm xã hội ngh theo các quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được miễn
giảm định mức giờ chu n giảng dạy và NCKH theo tỷ lệ tương ứng với thời
gian ngh .
c) Định mức giờ giảng dạy và nghi n cứu khoa h c đối với giảng vi n
nghi n cứu vi n được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc kiêm nhiệm công
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tác Đảng đoàn thể được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục III.
Điều 5. Trách nhiệm củ iản viên, nghiên cứu viên đáp ứn yêu cầu
hội nhập quốc tế và chiến lƣợc phát triển Đại học Quốc i Hà Nội
1. Kể từ năm 2022 m i giảng vi n nghi n cứu vi n trong 2 năm li n tiếp
đảm bảo nhiệm vụ có sản ph m khoa h c thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
a 01 bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus;
b 01 báo cáo khoa h c toàn văn đăng trong kỷ yếu hội nghị quốc tế có
phản biện thuộc hệ thống ISI/Scopus;
c 02 bài báo đăng tr n tạp chí khoa h c nước ngoài có uy tín được xác định
theo hướng dẫn tại điểm d bảng 1 Phụ lục II của Quy định này.
d 01 sách chuy n khảo xuất bản quốc tế hoặc 02 chương sách chuy n khảo
xuất bản quốc tế có s dụng để phục vụ đào tạo thuộc danh mục các nhà xuất bản
theo hướng dẫn tại điểm d bảng 1 Phụ lục II của Quy định này.
đ 01 đăng ký sở hữu trí tuệ.
2. Giảng vi n nghi n cứu vi n của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể
thao Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và n ninh không thuộc đối tượng áp
dụng khoản 1 Điều này.
Điều 6. Quy đổi giờ chuẩn, giờ làm việc
1. Việc quy đổi giờ thực hiện nhiệm vụ coi thi chấm thi kết thúc h c phần;
chấm đồ án khóa luận tốt nghiệp; phản biện và chấm luận văn thạc sĩ luận án
tiến sĩ ra giờ chu n được áp dụng theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy
định đào tạo bậc đại h c và sau đại h c của ĐHQGHN chi tiết tại Phụ lục I .
2. Hệ số quy đổi ưu ti n
a Chương tr nh đào tạo tài năng hoặc đào tạo đạt chu n quốc tế hoặc giảng
dạy bằng tiếng nước ngoài đối với môn h c không phải là môn ngoại ngữ hoặc
đào tạo tiến sĩ: quy đổi giờ giảng lý thuyết thành giờ chu n giảng dạy theo hệ số
tối đa 2 0 so với chương tr nh đào tạo hệ chu n có quy mô điều kiện làm việc
tương ứng.
b Chương tr nh đào tạo chất lượng cao hoặc đào tạo thạc sĩ: quy đổi giờ
giảng lý thuyết thành giờ chu n giảng dạy theo hệ số tối đa 1 5 so với chương
tr nh đào tạo hệ chu n có quy mô điều kiện làm việc tương ứng.
c Đối với trường hợp giảng vi n hướng dẫn h c vi n là người nước ngoài
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thực hiện luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ thủ trưởng đơn vị quy định mức quy đổi
ưu ti n và phù hợp với đặc thù của đơn vị.
3. Việc quy đổi các hoạt động chuy n môn khác ra giờ chu n giảng dạy
được áp dụng theo Phụ lục I việc quy đổi số giờ NCKH từ các loại h nh sản
ph m khoa h c công nghệ và chuyển giao tri thức được thực hiện theo Phụ lục
II của Quy định này.
CHƢƠNG III
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU VIÊN
HOÀN THÀNH VƢỢT ĐỊNH MỨC CÔNG VIỆC
Điều 7. Bù iờ iản dạy s n

iờ n hi n cứu kho học và n ƣợc lại

1. Trường hợp giảng vi n hoàn thành vượt định mức giờ giảng dạy theo
quy định, thì thủ trưởng đơn vị xem xét cho phép chuyển đổi số giờ giảng trực
tiếp tr n lớp (hoặc trực tuyến) vượt định mức để bù sang giờ NCKH còn thiếu.
Việc chuyển đổi thực hiện theo nguy n tắc 01 giờ chu n giảng dạy tương
đương 03 giờ NCKH; không chuyển đổi vượt quá 25% định mức giờ chu n giảng
dạy; không bù giờ giảng dạy sang giờ NCKH trong hai năm li n tiếp.
2. Trường hợp giảng vi n vượt định mức giờ NCKH và đã đảm bảo số giờ
chu n giảng dạy trực tiếp tr n lớp hoặc trực tuyến theo quy định thì thủ trưởng
đơn vị xem xét cho phép chuyển đổi giờ NCKH vượt định mức để bù sang giờ
chu n giảng dạy còn thiếu.
Việc chuyển đổi thực hiện theo nguy n tắc 03 giờ NCKH tương đương 01
giờ chu n giảng dạy; không chuyển đổi vượt quá 30% định mức giờ NCKH; ch
thực hiện bù giờ NCKH sang giờ giảng dạy đối với giờ NCKH được tính từ các ấn
ph m khoa h c được quy định tại Phụ lục II của Quy định này; việc chuyển đổi
giờ NCKH để bù sang giờ giảng dạy ch thực hiện để đảm bảo hoàn thành định
mức giờ chu n giảng dạy, không thực hiện để thanh toán vượt giờ; không bù giờ
NCKH sang giờ chu n giảng dạy trong hai năm li n tiếp.
Điều 8. Chế độ đối với iản vi n n hi n cứu vi n hoàn thành vƣợt
định mức iờ iản dạy và n hi n cứu kho học
1. Giảng vi n hoàn thành tổng thời gian làm việc theo quy định và có số
giờ giảng dạy vượt so với định mức th được hưởng chế độ làm việc vượt giờ theo
quy định của Nhà nước và của đơn vị.
2. Giảng viên nghi n cứu vi n hoàn thành tổng thời gian làm việc theo quy
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định và có số giờ NCKH vượt định mức th được thưởng theo quy chế chi ti u nội
bộ của đơn vị hoặc được giảm số giờ chu n giảng dạy theo quy định tại khoản 2
Điều 7 của Quy định này.
Điều 9. Chế độ đối với iản vi n n hi n cứu vi n có thành tích xuất
sắc tron hoạt độn n hi n cứu kho học
1. Giảng vi n nghi n cứu vi n có ý tưởng nghi n cứu xuất sắc có khả năng
tạo ra những sản ph m khoa h c đ nh cao và có tầm ảnh hưởng lớn cho
ĐHQGHN được ưu ti n đầu tư triển khai thực hiện ý tưởng và được hưởng những
chính sách cơ chế ưu ti n đặc thù.
2. Tùy theo đặc thù của đơn vị thủ trưởng đơn vị áp dụng các chính sách
sau đây đối với giảng vi n nghi n cứu vi n có kết quả NCKH xuất sắc hàng năm:
a) Giảm tối đa 30% định mức giờ chu n giảng dạy trong năm hoặc năm
kế tiếp.
b) Cho phép giảng vi n nghi n cứu vi n được s dụng toàn thời gian của
01 h c kỳ tiếp theo để tiến hành các hoạt động NCKH, phát triển công nghệ triển
khai thực nghiệm sản xuất th nghiệm nghi n cứu thực tế hoặc tham gia các
khoá h c bồi dưỡng thực tập sinh sau tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại h c khoa
h c và công nghệ và các doanh nghiệp trong, ngoài nước.
c) Bố trí một phần thu nhập tăng th m để khen thưởng hoặc chi trả thu
nhập tăng th m hàng tháng cho giảng vi n nghi n cứu vi n có thành tích xuất
sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy
định này.
Chƣơn IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Ban Đào tạo Ban Khoa h c và Công
nghệ Ban Kế hoạch Tài chính Văn phòng ĐHQGHN hướng dẫn kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Quy định này.
2. Thủ trưởng đơn vị thành vi n đơn vị trực thuộc căn cứ vào Quy định
này và các quy định hiện hành của pháp luật để xây dựng quy định chi tiết chế độ
làm việc của giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n của đơn vị và cơ chế chính
sách phù hợp với nguồn lực của đơn vị để khuyến khích các giảng vi n nghi n
cứu vi n hướng tới đạt chu n quốc tế báo cáo ĐHQGHN trong năm 2021 để
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th m định trước khi ban hành.
3. Trong quá tr nh thực hiện Quy định nếu có vướng mắc phát sinh cần
điều ch nh hoặc bổ sung các đơn vị và cá nhân có li n quan báo cáo Giám đốc
ĐHQGHN qua Ban Tổ chức Cán bộ xem xét quyết định s a đổi hoặc bổ sung
cho phù hợp.

Phụ lục I
ĐỊNH MỨC QUY ĐỔI CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
SANG GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY
(K m theo Qu ết định số
/QĐ-Đ QG
n
của G ám đốc Đạ học Quốc a

thán
)

năm 2021

1. Thời gian giảng dạy của giảng vi n được tính bằng giờ chu n giảng dạy
trong đó một tiết giảng lý thuyết tr nh độ đại h c trực tiếp tr n lớp hoặc giảng dạy
trực tuyến là 50 phút được tính bằng một giờ chu n giảng dạy. Đối với các nội dung
giảng dạy có tính chất đặc thù các tiết giảng tr nh độ đại h c trực tiếp tr n lớp hoặc
giảng dạy trực tuyến tr n 50 phút giao thủ trưởng đơn vị quy đổi cho phù hợp.
2. Một tiết h c theo hệ tín ch được tính bằng 50 phút 1 giờ tín ch được hiểu
là một tiết h c theo hệ tín ch và được quy đổi thành 1 giờ giảng chu n giảng dạy.
3. Giờ chu n giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần thiết
để hoàn thành khối lượng một công việc nhất định thuộc nhiệm vụ của giảng vi n
tương đương với một tiết giảng lý thuyết tr nh độ đại h c trực tiếp tr n lớp hoặc
giảng dạy trực tuyến bao gồm thời gian lao động cần thiết trước trong và sau tiết
giảng. Tùy theo đặc thù của đơn vị thủ trưởng đơn vị quy định chi tiết và đảm bảo
theo các định mức sau:
a) Quy đổi iờ dạy đối với bậc đại học
- 1 giờ tín ch lý thuyết 01 tiết giảng lý thuyết trực tiếp tr n lớp hoặc trực
tuyến cho lớp ≤ 40 sinh viên bằng 1,0 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch lý thuyết kết hợp làm mẫu ở thao trường bãi tập môn h c giáo
dục quốc phòng và an ninh được tính bằng 1 0 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch giảng môn h c giáo dục thể chất được tính bằng 1 0 giờ chu n
- 1 giờ tín ch lý thuyết cho lớp từ 40 sinh viên đến 80 sinh vi n: tối đa bằng
1,2 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch lý thuyết cho lớp nhiều hơn 80 sinh vi n: tối đa bằng 1 5 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn h c không phải là
môn ngoại ngữ được tính tối đa bằng 1,5 ÷ 2,0 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch thực hành tổ chức thí nghiệm hướng dẫn bài tập thảo luận
bằng 0 6 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch tự h c bắt buộc bằng 0 3 giờ chu n.
- 1 ngày thực địa thực tập bằng 2,3 giờ chu n.
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- Các giảng vi n đang là quân nhân dự bị tự vệ được triệu tập huấn luyện
diễn tập hàng năm thời gian tham gia huấn luyện diễn tập được tính quy đổi một
ngày làm việc bằng 2 5 giờ chu n.
- Hướng dẫn 1 khóa luận tốt nghiệp tối đa bằng 20 giờ chu n.
- Hướng dẫn 1 khóa luận tốt nghiệp hệ tài năng chu n quốc tế và chương
tr nh ti n tiến 1 đồ án tốt nghiệp tối đa bằng 25 giờ chu n.
- Số giờ hướng dẫn 1 ni n luận tiểu luận bằng 1 5 × số tín ch quy định cho
niên luận tiểu luận.
- Số giờ coi thi chấm thi ra đề thi bằng 12% số giờ chu n.
- 1 giờ tín ch giảng dạy trực tuyến cho tối đa 40 sinh vi n được tính bằng 01
giờ chu n. Đối với lớp tr n 40 sinh vi n tùy điều kiện và đặc thù của m i đơn vị
có thể quy đổi nhưng không quá 1,5 lần.
- 1 giờ tín ch thảo luận trực tuyến bằng 0 5 giờ chu n.
b) Quy đổi iờ dạy đối với bậc s u đại học
- 1 giờ tín ch đối với giảng chuy n đề giảng lý thuyết các lớp đào tạo tr nh
độ thạc sĩ bằng 1,5 ÷ 1,6 giờ chu n; tr nh độ tiến sĩ được tính bằng 2,0 giờ chu n.
- 1 giờ tín ch giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn h c không phải là
môn ngoại ngữ ở bậc sau đại h c được tính tối đa bằng 2,0 giờ chu n.
- Hướng dẫn 1 luận văn thạc sĩ tối đa bằng 70 giờ chu n năm thứ nhất: 50%;
năm bảo vệ: 50% còn lại .
- Hướng dẫn 1 luận văn thạc sĩ chu n quốc tế chất lượng cao có số giờ
chu n gấp 1 2 lần so với hệ chu n nhưng đảm bảo không quá 70 giờ chu n năm
thứ nhất: 50%; năm bảo vệ: 50% còn lại .
- Hướng dẫn 1 luận án tiến sĩ tối đa bằng 200 giờ chu n trong đó quy định
tối đa đối với nghi n cứu sinh hoàn thành chương tr nh đào tạo là:
+ Năm thứ nhất: 35 giờ chu n đối với hướng dẫn chính; 15 giờ chu n đối với
hướng dẫn phụ;
+ Năm thứ hai: 45 giờ chu n đối với hướng dẫn chính; 25 giờ chu n đối với
hướng dẫn phụ;
+ Năm thứ ba/năm bảo vệ: 50 giờ chu n đối với hướng dẫn chính và 30 giờ
chu n đối với hướng dẫn phụ.
+ M i luận án ch áp dụng tính giờ chu n trong 3 năm; trường hợp có nhiều
hướng dẫn phụ th chia đều số giờ chu n của trường hợp có 01 hướng dẫn phụ.
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- Đối với trường hợp hướng dẫn tiểu luận viết chuy n đề: trường hợp có
nhiều cán bộ cùng hướng dẫn th cán bộ hướng dẫn chính được hưởng 2/3 giờ
chu n cán bộ hướng dẫn còn lại được hưởng 1/3 giờ chu n nếu có nhiều hướng
dẫn phụ th chia đều 1/3 giờ chu n và được quy ước như sau:
+ Số giờ hướng dẫn tiểu luận bằng 1 5 × số tín ch quy định cho tiểu luận.
+ Số giờ hướng dẫn chuy n đề tiến sĩ bằng 2 × số tín ch quy định cho
chuy n đề tiến sĩ.
- Số giờ coi thi chấm thi ra đề thi bằng 12% số giờ chu n.
- Tùy theo quy mô đào tạo và đặc thù ri ng đơn vị thủ trưởng đơn vị có thể
quy định chi tiết giờ chu n cho cùng 1 đơn vị tính khóa luận luận văn luận án là
khác nhau phân theo hệ đào tạo khác nhau ở cùng một bậc h c hệ chu n; chất
lượng cao; chu n quốc tế; li n kết quốc tế nhưng không vượt quá khung giờ
chu n ở tr n.
c) Các quy định khác
- Huấn luyện đội tuyển dự thi Olympic quốc gia quốc tế được tính quy
chu n như giảng dạy bậc thạc sĩ, do thủ trưởng đơn vị quyết định nhưng không quá
80 giờ chu n/đội tuyển.
- Thủ trưởng đơn vị quy định cụ thể tại Quy định về chế độ làm việc của
giảng vi n trợ giảng nghi n cứu vi n của đơn vị về định mức quy đổi giờ chu n
giảng dạy cho các giảng vi n nghi n cứu vi n tham gia giảng dạy hướng dẫn thực
hành tại các Trường trung h c phổ thông, Trung h c cơ sở thuộc ĐHQGHN.

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC QUY ĐỔI SỐ GIỜ LÀM VIỆC THEO NHIỆM VỤ
NCKH VÀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC
(K m theo Qu ết định số
/QĐ-Đ QG
n
của G ám đốc Đạ học Quốc a
ng . Quy đổi s giờ l m việc d

i

thán
)

năm 2021

ng n phẩm kho học

a) Căn cứ quy định khung dưới đây thủ trưởng đơn vị quy định chi tiết việc
quy đổi giờ làm việc để thực hiện nhiệm vụ NCKH và chuyển giao tri thức viết tắt
là số giờ làm việc quy đổi tại đơn vị.
Đối với các ấn ph m khoa h c có đóng góp lớn cho xã hội xếp hạng quốc tế
và của ĐHQGHN tạp chí khoa h c quốc gia hoặc tạp chí khoa h c quốc tế có uy
tín... , tùy theo đặc thù và thực tế s dụng nguồn lực thủ trưởng đơn vị quyết định
việc quy đổi giờ làm việc và đảm bảo theo bảng sau đây:
Ph n loại ấn phẩm kho học

Stt
i

1

Số giờ làm việc
quy đổi
Tối thiểu
Tối đ

o ho h

1.1

Tạp chí khoa h c thuộc hệ thống ISI/Scopus (1)

do đơn vị
quy định

1800

1.2

Tạp chí khoa h c quốc tế không thuộc hệ thống
ISI/Scopus

do đơn vị
quy định

900

1.3

Các chuy n san của Tạp chí khoa h c ĐHQGHN
được ĐHQGHN ph duyệt dự án đầu tư phát triển
đạt chu n Scopus

do đơn vị
quy định

900

1.4

Tạp chí khoa h c chuyên ngành trong nước được Hội
đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm (2):

a

Tối đa 0 5 điểm

do đơn vị
quy định

300

b

Tối đa 1 điểm

do đơn vị
quy định

600

o

2
(1)

o ho h

________________________

Tham khảo xếp hạng theo tứ phân vị của SCIMago
Các bài báo khoa h c có số giờ làm việc quy đổi không thuộc mục 1.4 s được quy đổi theo
tỷ lệ tối đa là 0 1 điểm tương ứng 60 giờ làm việc.
(2)
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Số giờ làm việc
quy đổi
Tối thiểu
Tối đ

Stt

Ph n loại ấn phẩm kho học

2.1

Báo cáo được đăng toàn văn trong tuyển tập công
tr nh khoa h c tại hội nghị hội thảo khoa h c quốc tế
thuộc hệ thống ISI/Scopus hoặc được bảo trợ bởi các
hội/hiệp hội khoa h c và công nghệ quốc tế uy tín

do đơn vị
quy định

1200

2.2

Báo cáo được đăng toàn văn trong tuyển tập công
tr nh khoa h c tại hội nghị hội thảo khoa h c quốc tế
viết bằng tiếng nước ngoài nh Nga Pháp Trung
Đức... có phản biện có mã số chu n ISBN

do đơn vị
quy định

600

2.3

Báo cáo được đăng toàn văn trong tuyển tập công
tr nh khoa h c tại hội thảo quốc tế viết bằng tiếng
Việt có phản biện hội thảo quốc gia có phản biện có
mã số chu n ISBN

do đơn vị
quy định

500

3
3.1

h i o

nh

Sách giáo tr nh xuất bản trong nước được Hội đồng
Chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm:

a

Sách chuy n khảo được xuất bản

b

Giáo tr nh/tài liệu giảng dạy được xuất bản

c

Sách tham khảo/ tương đương được xuất bản

3.2

do đơn vị
quy định
do đơn vị
quy định
do đơn vị
quy định

1500
1200
900

Sách xuất bản tại nước ngoài
do đơn vị
quy định
do đơn vị
quy định

a

Sách chuy n khảo xuất bản quốc tế có uy tín

b

Sách chuy n khảo xuất bản quốc tế

c

Chương sách chuy n khảo xuất bản quốc tế
có uy tín

do đơn vị
quy định

1200

d

Chương sách chuy n khảo xuất bản quốc tế

do đơn vị
quy định

900

do đơn vị
quy định

3000

4
4.1

ở hữu í uệ v sản phẩm ho h

2700
1800

h

Bằng độc quyền sáng chế chu n Patent của M hoặc
Châu u Đông Bắc ...

3

Stt

Ph n loại ấn phẩm kho học

4.2

Bằng độc quyền sáng chế
Việt Nam)

chu n Patent tại

4.3

Bằng giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp...

4.4

Giải thưởng quốc gia quốc tế của giảng vi n nghi n
cứu vi n và người h c bao gồm cả nghệ thuật thể
dục thể thao

Số giờ làm việc
quy đổi
Tối thiểu
Tối đ
do đơn vị
quy định

1800

do đơn vị
quy định

1200

a

Giải thưởng cấp quốc gia

do đơn vị
quy định

600

b

Giải thưởng cấp quốc tế

do đơn vị
quy định

750

Sản ph m chuyển giao báo cáo tư vấn chính sách
hợp đồng chuyển giao công nghệ hợp đồng dịch vụ
công nghệ...

do đơn vị
quy định

600

4.5

b Đối với các ấn ph m khoa h c do tập thể bi n soạn/ thực hiện th tác giả
chính chủ bi n chủ công tr nh được tính 1/3 số giờ làm việc quy đổi của ấn ph m
đó; số điểm còn lại được chia theo giá trị đóng góp của từng người tham gia thực
hiện trường hợp không thể xác định được cụ thể đóng góp của m i người th chia
đều cho từng người kể cả tác giả chính.
c) Sách phục vụ đào tạo được tính giờ quy đổi phải được Hội đồng khoa h c
và đào tạo của đơn vị thành lập nghiệm thu và có mã số chu n quốc tế ISBN; Tái
bản sách bi n dịch sách được quy đổi nhưng không vượt quá 1/3 tổng số giờ quy
đổi cho ấn ph m tương ứng được xuất bản mới.
d) Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí thuộc danh mục sau đây:
- Danh mục tạp chí ISI của Viện Thông tin Khoa h c quốc tế Hoa Kỳ;
- Tạp chí khoa h c thuộc cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier;
- Tạp chí khoa h c thuộc các nhà xuất bản có uy tín tr n thế giới gồm các
nhà xuất bản theo xếp hạng hiện hành của eb of Science Scopus, nhóm A-B của
SENSE nhóm 100 trường đại h c đối với khối khoa h c tự nhi n và công nghệ
và nhóm 500 trường đại h c đối với khối khoa h c xã hội và nhân văn hàng đầu
thế giới theo xếp hạng THE Time Higher Education danh mục của Hội đồng
Giáo sư Nhà nước…
đ) Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín là các tạp chí khoa h c chuy n ngành

4

được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm tối đa theo từng ngành li n
ngành được công bố hàng năm.
e) Đối với bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích: Giai đoạn 1 – đơn
đăng ký được chấp nhận thì được tính 1/3 tổng số giờ làm việc giai đoạn 2 – Sản
ph m đăng ký được tổ chức khoa h c và công nghệ chấp nhận bằng văn bản theo
quy định của Nhà nước th được tính 2/3 tổng số giờ làm việc.
ản 2: Quy đổi số iờ làm việc để thực hiện các hoạt độn kho học
c n n hệ và chuyển i o tri thức

Stt

1

Ph n loại hoạt độn kho học c n n hệ

Số iờ làm việc quy đổi
tron năm
Thư
Các
Chủ ký
thành
Tổng
tr khoa vi n
h c
khác

Đề tài, ự án (trong thời gian đ ợc phê uyệt)

1.1

Đề tài dự án quốc tế có th a thuận bằng văn
bản: Nghị định thư Thương thảo hợp tác 1.200 600
quốc tế... (3)

300

300

1.2

Đề tài dự án cấp Nhà nước và tương đương 1.000 500

250

250

1.3

Đề tài cấp Bộ cấp ĐHQGHN và tương
đương

800

400

200

200

1.4

Đề tài cấp t nh thành phố và tương đương

600

300

150

150

1.5

Đề tài dự án cấp Trường hoặc tương đương

300

300

-

-

2

2.1

Hợp t c hoa h c công nghệ v chuyển
giao tri th c
Theo giá trị tài trợ thu hút được từ dịch vụ
khoa h c và công nghệ và chuyển giao tri
thức mức giá trị do các đơn vị quy định
chi tiết

(3)

Tối thiểu
100 + 1000 x
tổng giá trị tài trợ tính
theo tỷ đồng

Đề tài và dự án quốc tế được quy đổi tối đa là 1.200 giờ mức cụ thể do thủ trưởng đơn vị quy định tỷ lệ

phân chia số giờ cho chủ tr /thư ký khoa h c/ các thành vi n tương ứng là 50%/25%/25%.

2

Stt

Ph n loại hoạt độn kho học c n n hệ

2.2

Triển khai các hoạt động hợp tác theo mô
h nh Trường-Viện-Doanh nghiệp với các đối
tác trong và ngoài nước theo đặt hàng của
ĐHQGHN và các đơn vị có quyết định giao
nhiệm vụ

Số iờ làm việc quy đổi
tron năm
Thư
Các
Chủ ký
thành
Tổng
tr khoa vi n
h c
khác
100 + 1000 x
tổng giá trị hợp đồng tính
theo tỷ đồng

Gh ch :
- Nếu ấn ph m khoa h c là sản ph m của đề tài dự án được công bố trong
năm th số giờ làm việc quy đổi trong năm đó của chủ tr đề tài và các thành vi n
tham gia ch được tính một lần tùy theo mức độ đóng góp và theo mức tối đa của
mục 1 Bảng 2 Phụ lục này.
- Trong trường hợp các ấn ph m khoa h c không có trong bảng 1 và 2 của
Phụ lục này (sách hướng dẫn từ điển chuy n ngành báo cáo khoa h c được mời
báo cáo chuy n đề seminar tham gia các hội đồng th m định nghiệm thu xây
dựng các chương tr nh dự án quản lý phòng thí nghiệm tr ng điểm, báo cáo
nghi n cứu tham vấn tư vấn chính sách theo y u cầu đơn đặt hàng của các cá
nhân tổ chức cơ quan trong và ngoài nước được công bố … và các hoạt động
khoa h c và công nghệ có sản ph m không công bố dưới dạng ấn ph m khoa h c
(nghi n cứu chiến thuật huấn luyện và tổ chức thi đấu/giải đấu của ngành/quốc gia
có thành tích và đạt giải thưởng...): tùy theo đặc thù của đơn vị thủ trưởng đơn vị
đưa vào Quy định về chế độ làm việc của giảng vi n nghi n cứu vi n của đơn vị.

Phụ lục III
ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG DẠY VÀ NCKH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN,
NGHIÊN CỨU VIÊN ĐƢỢC Ổ NHIỆM GI CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO,
QUẢN LÝ HO C KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC ĐẢNG ĐOÀN TH
(K m theo Qu ết định số
/QĐ-Đ QG
n
của G ám đốc Đạ học Quốc a

tháng
)

năm 2021

ản 1. Đối với iản vi n n hi n cứu vi n đƣợc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo
quản lý

TT

Giản vi n n hi n cứu vi n i chức vụ lãnh đạo quản lý

Định mức
(so với định
mức chuẩn)

1

Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Giám đốc ĐHQGHN

10%

2

Phó Giám đốc ĐHQGHN Chủ tịch Hội đồng trường Hiệu
trưởng Trường đại h c thành vi n và các chức danh tương đương

15%

3

Phó Hiệu trưởng Trường đại h c thành vi n Trưởng ban chức
năng của ĐHQGHN và các chức danh tương đương

20%

4

Phó trưởng Ban chức năng của ĐHQGHN; Trưởng phòng và
tương đương của Trường đại h c thành vi n Thư ký Hội đồng
trường nếu có

25%

5

Phó trưởng phòng và tương đương của Trường đại h c
thành viên

30%

6

Trưởng khoa Phó trưởng khoa trực thuộc và tương đương của
Trường đại h c thành vi n
Đối với khoa có 40 giảng vi n trở l n hoặc có quy mô 800 người
h c trở l n:

6.1 - Trưởng khoa Viện trưởng Viện Đào tạo thuộc Trường
- Phó trưởng khoa Phó Viện trưởng Viện Đào tạo thuộc Trường

60%
70%

Đối với khoa có dưới 40 giảng vi n hoặc có quy mô dưới 800
người h c
6.2

6.3

- Trưởng khoa Viện trưởng Viện đào tạo thuộc Trường

70%

- Phó trưởng khoa Phó Viện trưởng Viện đào tạo thuộc Trường

80%

- Trưởng bộ môn thuộc Trường

70%

- Phó Trưởng bộ môn thuộc trường

80%

2

TT

Giản vi n n hi n cứu vi n i chức vụ lãnh đạo quản lý

Định mức
(so với định
mức chuẩn)

7

Trưởng bộ môn thuộc khoa trong Trường đại h c thành vi n
và tương đương

80%

8

Trưởng nhóm nghi n cứu mạnh cấp ĐHQGHN; Giám đốc
Phòng thí nghiệm tr ng điểm cấp ĐHQGHN và tương đương

70%

9

Phó trưởng bộ môn Trợ lý giáo vụ khoa Chủ nhiệm lớp và
Cố vấn h c tập thuộc khoa trong Trường đại h c thành vi n
và tương đương

85%

10

Trợ lý Bộ môn Chủ nhiệm lớp Cố vấn h c tập thuộc các Bộ
môn trong Khoa trực thuộc

85%

Ban lãnh đạo Viện nghi n cứu khoa h c; Ban lãnh đạo Khoa
trực thuộc Ban Giám đốc Trung tâm đào tạo trực thuộc và
tương đương của ĐHQGHN

11

12

- Viện trưởng

20%

- Phó viện trưởng

25%

- Trưởng khoa

20%

- Phó trưởng khoa

25%

- Giám đốc Trung tâm

20%

- Phó giám đốc Trung tâm

25%

Lãnh đạo Phòng trực thuộc các đơn vị Viện nghi n cứu khoa
h c Khoa trực thuộc Trung tâm đào tạo trực thuộc của
ĐHQGHN
- Trưởng phòng và tương đương

35%

- Phó trưởng phòng và tương đương

40%

Ban lãnh đạo bộ môn thuộc Khoa trực thuộc ĐHQGHN
13

- Trưởng bộ môn và tương đương

80%

- Phó trưởng bộ môn và tương đương

85%

Ban lãnh đạo Khoa thuộc Trung tâm đào tạo trực thuộc ĐHQGHN
14

- Trưởng khoa và tương đương

80%

- Phó trưởng khoa và tương đương

85%

3

TT

Giản vi n n hi n cứu vi n i chức vụ lãnh đạo quản lý

Định mức
(so với định
mức chuẩn)

Ban lãnh đạo bộ môn của Khoa thuộc Trung tâm đào tạo trực
thuộc ĐHQGHN
15

16

- Trưởng bộ môn và tương đương

90%

- Phó trưởng bộ môn và tương đương

95%

Giảng vi n làm công tác quốc phòng quân sự không chuy n
trách quy định tại Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở
Bộ ngành trung ương địa phương

80%

ản 2. Đối với iản vi n, n hi n cứu vi n ki m nhiệm c n tác Đản
đoàn thể
TT

Giản vi n, n hi n cứu vi n ki m nhiệm c n tác Đản
đoàn thể

Định mức
(so với định
mức chuẩn)

Trƣờn đại học thành vi n
1

Bí thư Đảng ủy

15%

2

Phó Bí thư Đảng ủy

30%

3

Bí thư Chi bộ Trưởng ban Thanh tra nhân dân Chủ tịch Hội
cựu chiến binh Trưởng ban nữ công

85%

4

Phó Bí thư Chi bộ

90%

Kho trực thuộc ĐHQGHN
5

Bí thư Đảng ủy đối với Khoa trực thuộc có Đảng ủy

60%

6

Phó Bí thư Đảng ủy Trưởng ban Thanh tra nhân dân Chủ tịch
Hội cựu chiến binh Trưởng ban nữ công đối với Khoa trực thuộc
ĐHQGHN có Đảng ủy

65%

7

Bí thư Chi bộ Trưởng ban Thanh tra nhân dân Chủ tịch Hội
cựu chiến binh Trưởng ban nữ công đối với Khoa trực thuộc
ĐHQGHN có Chi bộ

85%

8

Phó Bí thư Chi bộ Trưởng ban Thanh tra nhân dân Chủ tịch
Hội cựu chiến binh Trưởng ban nữ công đối với Khoa trực
thuộc ĐHQGHN có Chi bộ

90%

4

TT

Giản vi n, n hi n cứu vi n ki m nhiệm c n tác Đản
đoàn thể

Định mức
(so với định
mức chuẩn)

Đơn vị khác
9
10

Bí thư Chi bộ

85%

Phó Bí thư Chi bộ

90%

Ghi chú:
- Đối với giảng vi n ki m nhiệm nhiều chức vụ quản lý th ch được hưởng
một định mức giảm cao nhất.
- Các vị trí khác chưa tính giảm giờ chu n tại bảng 1 bảng 2 của Phụ lục này
Thủ trưởng đơn vị quy định chi tiết nhưng không trái với quy định của Nhà nước và
của ĐHQGHN.

