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Mẫu 1 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đơn vị: …………………………  

 

BẢNG KÊ KHAI GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC ………………… 

 

1 Họ và tên: …………………………………….. 

2. Học hàm, học vị : ……………………              Chức vụ: ………………………….   

3. Công tác kiêm nhiệm (Lãnh đạo đơn vị, Chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập; làm công tác 

công đoàn, đoàn thanh niên,…): ……………………………………….. 

4. Mã ngạch: ………………….; Hệ số lương: ………………………. 

5. Giờ chuẩn giảng dạy: ……………… Giờ chuẩn NCKH: ………………………            

(Yêu cầu ghi đúng giờ chuẩn giảng dạy theo quy định tại Quyết định số 104/QĐ-ĐHPVĐ 

ngày 18/3/2021; giờ chuẩn NCKH yêu cầu ghi đúng theo quy định tại Quyết định số 

170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021 ) 

(Nếu được giảm giờ chuẩn do nghỉ sinh, nuôi con nhỏ, đi học cao học, NCS thì cần phải 

ghi rõ) 

6. Phần kê khai: 

TT Các hoạt động KH & CN Số 

lượng 

Tổng 

số giờ 

Ghi chú 

1 Đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp 

Nhà nước    , cấp Tỉnh     , cấp Bộ      , 

cấp Trường     : 

   

    - Chủ trì    

    - CB phối hợp NC    

2 Tham gia hội đồng duyệt đề cương, 

nghiệm thu đề tài, bảo vệ luận văn 

thạc sĩ, luận án tiến sĩ, Hội đồng thẩm 

định sách, giáo trình, bài giảng. 

   

2.1. Tham gia hội đồng duyệt đề 

cương, nghiệm thu đề tài NCKH 

   

a.Đề tài cấp tỉnh:    

Chủ tịch, UV HĐ duyệt đề cương     

Chủ tịch, UV HĐ nghiệm thu     

Thư ký     

b.Đề tài cấp cơ sở    
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Chủ tịch, UV HĐ duyệt đề cương     

Chủ tịch, UV HĐ nghiệm thu     

 Thư ký     

c.Đề tài cấp Trường    

Chủ tịch, UV HĐ duyệt đề cương     

Chủ tịch, UV HĐ nghiệm thu     

Thư ký     

d. Đề tài NCKH của sinh viên:    

Chủ tịch, UV HĐ duyệt đề cương     

Chủ tịch, UV HĐ nghiệm thu     

2.2.Tham gia Hội đồng bảo vệ luận 

văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (trong và 

ngoài trường) 

   

a.Luận văn thạc sĩ:    

Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng duyệt đề 

cương: 

   

Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng chấm    

b.Luận án tiến sĩ:    

Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng duyệt đề 

cương: 

   

Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng chấm    

2.3.Tham gia trong hội đồng thẩm 

định giáo trình, sách chuyên khảo, 

bài giảng; phản biện giáo trình, sách 

chuyên khảo, bài báo khoa học, bài 

giảng:  

   

Chủ tịch, ủy viên, ủy viên kiêm thư ký, 

thư ký Hội đồng 

   

Phản biện giáo trình, sách chuyên khảo    

Phản biện bài giảng đưa lên website    

Phản biện bài báo khoa học đăng Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ (trong và 

ngoài trường) 

   

Phản biện bài báo khoa học đăng Kỷ 

yếu Hội thảo/Hội nghị khoa học các cấp 

(trong và ngoài trường) 

   

3 Các loại bài báo khoa học    

 Đăng trên các tạp chí chuyên ngành    
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nước ngoài 

Đăng trên tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước, tạp chí Khoa học và 

Công nghệ của Trường 

   

 Đăng kỷ yếu hội thảo khoa học/ hội 

nghị khoa học các cấp: 

   

-Cấp quốc tế:    

-Cấp quốc gia:    

-Cấp bộ/tỉnh (trong hoặc ngoài tỉnh):      

Cấp cơ sở (trường, học viện, sở, v.v...):       

4 Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề 

tại Khoa/Bộ môn  

   

 Giảng viên có tham luận khoa học:    

 Giảng viên tham dự:     

5 Hướng dẫn sinh viên làm đề tài 

NCKH, học viên làm luận văn thạc sĩ, 

nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ 

   

 5.1.Hướng dẫn sinh viên NCKH:    

 5.2.Hướng dẫn học viên làm luận văn 

thạc sĩ:  

   

 5.3.Hướng dẫn nghiên cứu sinh làm 

luận án tiến sĩ: 

   

6 Biên soạn giáo trình môn học, sách 

chuyên khảo, sách tham khảo 

   

 6.1. Giáo trình, sách chuyên khảo được 

phép xuất bản:  

   

6.2. Giáo trình, sách chuyên khảo được 

Nhà trường thẩm định và đưa lên 

website:  

   

6.3. Bài giảng môn học được Nhà 

trường thẩm định và đưa lên website  

hoặc in lưu hành nội bộ: 

   

(1)Bài giảng 2 tín chỉ:    

- Bài giảng mới:     

- Bài giảng cập nhật, tái bản:     
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(2) Bài giảng 3 tín chỉ trở lên:    

 - Bài giảng mới:     

- Bài giảng cập nhật, tái bản:    

6.4. Sách tham khảo được phép xuất 

bản:  

   

7 Tham dự hội thảo, hội nghị khoa học, 

tập huấn chuyên môn 

   

 7.1. Ngoài trường (có giấy mời và được 

Nhà trường cử đi):  

   

7.2. Trong trường:     

- Hội thảo, hội nghị khoa học:    

- Tập huấn chuyên môn:     

 Lưu ý:  
1. Cần ghi chú các mục kê khai: Chủ trì đề tài, cán bộ phối hợp, tác giả chính, chủ biên, đồng 

tác giả, v.v… 

2. Các mục kê khai phải có minh chứng kèm theo: Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu, 

Quyết định phân công hướng dẫn sinh viên NCKH, học viên làm luận văn thạc sĩ, nghiên cứu 

sinh làm luận án tiến sĩ, giấy mời tham gia Hội đồng bảo vệ đề cương, nghiệm thu, v.v… 

 

Tổng số giờ NCKH đã thực hiện: ………. 

Số giờ đề nghị bảo lưu(Nếu thuộc đối tượng bảo lưu theo Điều 5, QĐ số 

170/QĐ-ĐHPVĐ ngày 27/4/2021 ): ……….. 

 

 

Quảng Ngãi, ngày       tháng        năm 2022 

                  Người kê khai: 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

Xác nhận của phòng QLKH & HTQT     Trưởng đơn vị 
        Số giờ NCKH đã thực hiện: 
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