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Ảnh mầu 

4x6 

                                                                                                                                                                                        Mẫu số 1 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƢ NHÀ NƢỚC 

 
MÃ SỐ HỒ SƠ       …..................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________ 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
 CHỨC DANH: .................................. 

 

(Nếu nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:       ; Nếu nội dung không đúng thì để trống :        ) 

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh:   Giáo sƣ    ; Phó giáo sƣ   

Đối tƣợng:                  Giảng viên   ;               Giảng viên thỉnh giảng       

Ngành: .......................................; Chuyên ngành: ..................................... 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên ngƣời đăng ký:  ...................................................................... 

2. Ngày tháng năm sinh: .............................; Nam  ;  Nữ  ; Dân tộc: ............. 

3. Đảng viên Đảng CSVN:               

4. Quê quán: xã / phƣờng, huyện /quận, tỉnh / thành phố: ............................................ 

......................................................................................................................... 

5. Chỗ ở hiện nay (số nhà, phố, phƣờng, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 

....................................................................................................................................................................... 

Điện thoại nhà riêng: ........................, Điện thoại di động:..........................,Địa chỉ E-mail:   ...................... 

6. Địa chỉ liên hệ: (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ đƣợc qua Bƣu điện) ............................................................... 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan ):  

     Từ năm ..........đến năm: .......................................................................................................................... 

     Từ năm ..........đến năm: ........................................................................................................................... 

     Từ năm ..........đến năm: ........................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

     Chức vụ: Hiện nay: ............................................., Chức vụ cao nhất đã qua .......................................... 

     Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trƣờng, viện; thuộc Bộ):  

     ................................................................................................................................................................... 

     Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................................................................ 

     Điện thoại cơ quan: .........................., Địa chỉ E-mail:....................................., Fax: ................................ 

     Hệ số lƣơng: 

 - Hiện nay: ................................................................................ 

 - Trƣớc khi nghỉ hƣu (nếu đã nghỉ hƣu): .................................. 

    Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ................................................................... 

8. Đã nghỉ hƣu từ  tháng ...... năm ...................... 

Nơi công tác sau khi nghỉ hƣu (nếu có): ..........................................................................................................    

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):       

.......................................................................................................................................................................... 
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9. Hiện nay là (đánh dấu vào ô phù hợp): 

     Giảng viên    ; Nghiên cứu viên    ; Cán bộ quản lý   ; Các công tác khác   ; Hƣu  trí     

10. Học vị: 

-  Đƣợc cấp bằng  ĐH ngày .... tháng ......năm .........., ngành:........................., chuyên ngành: .................... 

   Nơi cấp bằng ĐH (trƣờng, nƣớc): ............................ .................................... ...................... ................... 

-  Đƣợc cấp bằng  ThS ngày .... tháng ......năm .........., ngành:........................., chuyên ngành: ................... 

   Nơi cấp bằng ThS (trƣờng, nƣớc): ....... .............................. ........................................... ........................ 

-  Đƣợc cấp bằng  TS ngày .... tháng ......năm .........., ngành:........................., chuyên ngành: ..................... 

   Nơi cấp bằng TS (trƣờng, nƣớc): .............................................................................................................    

-  Đƣợc cấp bằng  TSKH ngày .... tháng ......năm .........., ngành:....................., chuyên ngành: ................... 

   Nơi cấp bằng TSKH (trƣờng, nƣớc): ................................................................................. 

11. Đã đƣợc công nhận chức danh PGS ngày .... tháng ......năm ........., ngành: ............... ......... 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh .................. tại HĐCDGS cơ sở: .............................................. 

13. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh .................. tại HĐCDGS ngành, liên ngành: ........................... 

14. Các hƣớng nghiên cứu chủ yếu: 

....................................................................................................................................................................... 

15. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học :  

Đã hƣớng dẫn…..NCS bảo vệ thành công luận án TS ; Đã hƣớng dẫn ….HVCH bảo vệ thành công luận văn 

ThS; Đã hoàn thành ...... đề tài NCKH cấp ...; Đã công bố ..... bài báo KH trong nƣớc, ... bài báo KH ở ngoài 

nƣớc; Số sách đã xuất bản ....; Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất (Sách hoặc đề tài NCKH 

hoặc bài báo KH). Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB; với công trình KH: ghi rõ tên 

công trình, tên các tác giả, tên tạp chí đăng, tập, trang, năm công bố. 

16. Khen thƣởng (các huân chƣơng, huy chƣơng, danh hiệu): 

..................................................................................................................................................................... 

17. Kỷ luật (hình thức từ cảnh cáo trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực từ … đến …) 

..................................................................................................................................................................... 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƢ/ PHÓ GIÁO SƢ: 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá) 

2. Thâm niên đào tạo: 

Tổng số ............... thâm niên đào tạo. 

Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ: 

TT  

thâm  

niên 

 

Khoảng thời gian 

Hƣớng dẫn NCS HD luận 

văn ThS 

HD đồ án 

tốt nghiệp 

ĐH 

Giảng dạy 

Chính Phụ ĐH  
 

SĐH 

1        

2        

3        

3 thâm niên cuối: 

4        

5        

6        
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  ................................ 

a) Đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài     : 

- Học ĐH  ;  Tại nƣớc: .................................................................................................. 

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH   ; Tại nƣớc : .............................................. 

- Thực tập dài hạn (> 2 năm)             ; Tại nƣớc : .................................................................................... 

b) Đƣợc đào tạo ngoại ngữ trong nƣớc              : 

- Trƣờng ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ..........................................; số bằng:.............; năm cấp:........ 

c) Giảng dạy bằng tiếng nƣớc ngoài  : 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : ..................................................................................................................... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nƣớc): .............................................................................. 

d) Đối tƣợng khác            ; Diễn giải: .................................................................................................... 

3.2. Tiếng Anh giao tiếp ( văn bằng, chứng chỉ):     ........................................................................................... 

4. Hƣớng dẫn NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS  

TT Họ tên NCS  

hoặc HV 

Đối tƣợng Trách nhiệm Thời gian  

hƣớng dẫn 

từ .......đến...... 

Cơ sở  

đào tạo 

Năm đã  

bảo vệ NCS HV Chính Phụ 

1         

2         

...         

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học  

    - Sách đƣợc tính điểm là sách đã xuất bản, đã nộp lƣu chiểu trƣớc thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, có xác nhận đã đƣợc 

sử dụng của cơ sở giáo dục đại học. 

    - Ứng viên tự sắp xếp và kê khai theo mức độ chất lƣợng khoa học từ cao xuống thấp, nếu là sách viết chung thì 

phải đánh dấu phần mình biên soạn; Tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: trƣớc khi bảo vệ học vị 

TS và sau khi bảo vệ học vị TS;  Đối với ứng viên GS: trƣớc khi đƣợc công nhận chức danh PGS và sau khi đƣợc công 

nhận chức danh PGS. 

TT Tên sách Loại 

sách  

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số tác 

giả 

Viết một mình  

hoặc chủ biên, 

phần biên soạn 

Thẩm định, xác nhận sử 

dụng của CSGDĐH 

1       
2       
..       
 

6. Chủ nhiệm hoặc tham gia chƣơng trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 
 

 

Chú ý các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn: 

MM: viết một mình; CB: Chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang ... đến trang ... ( ví dụ: 17-56; 145 - 

329); CT: chương trình; ĐT: đề tài;CN.CT: Chủ nhiệm chương trình; PCN.CT: Phó chủ nhiệm chương trình; TK.CT: 

Thư ký  chương trình; CN: Chủ nhiệm đề tài. 

 

TT Tên CT, ĐT CN
 

TG Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

1        
2        
...        
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7. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế) 

    - Ứng viên tự đánh giá, sắp xếp và kê khai theo mức độ chất lƣợng khoa học của bài báo từ cao xuống thấp; Tách 

thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên GS: trƣớc khi đƣợc công nhận chức danh PGS và sau khi đƣợc công nhận chức 

danh PGS; Đối với ứng viên chức danh PGS: trƣớc khi bảo vệ luận án TS và sau khi bảo vệ luận án TS;   

    - Chỉ kê khai các bằng phát minh sáng chế có giá trị khoa học, công nghệ. Không kê khai các sáng chế, phát minh ở 

mức đăng ký độc quyền chế tạo mà chƣa đƣợc xác định giá trị khoa học công nghệ cũng nhƣ giá trị sử dụng thực tế.  

7.1. Bài báo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo  Số tác 

giả 

Tên tạp chí,  

kỷ yếu 

Tập Số Trang Năm 

công bố 
1        
2        
...        

 

7.2. Bằng phát minh, sáng chế 
TT Tên bằng Tên cơ quan cấp Ngày tháng năm cấp Số tác giả 
1     
2     
...     

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƢỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: 

 

 Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

 

................, ngày ....... tháng ...... năm  201… 

             Ngƣời đăng ký 

                   (Ghi rõ họ tên, ký tên) 

 

 

 

 

D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC  

 - Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai; 

 - Về giai đoạn ứng viên thuộc biên chế giảng viên đại học và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai 

đoạn này. 

 Trong những trƣờng hợp còn lại ngƣời khai tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về các nội dung đã kê 

khai.   

          

                                                                    ............, ngày……tháng ..…năm 201… 

                  Thủ trƣởng cơ quan  

  (Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu) 

 

 

Chú ý:  Bản đăng ký làm thành 04 bản. 

    - 1 bản và 2 ảnh mầu 4X6 (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành đăng ký xét công nhận đạt tiêu 

chuẩn chức danh) gửi về Văn phòng HĐCDGSNN.  

(Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Thƣ viện Tạ Quang Bửu, trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, Hà Nội, 

Tel: (84.4) 38.697.943; Fax: (84.4) 38.680.806; Email:hdcdgsnn@scpt.gov.vn). 

   - 3 bản còn lại đóng vào 03 bộ hồ sơ. 
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Hƣớng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn  

chức danh GS/PGS năm 2015 
 

I. Lập hồ sơ: 

Hồ sơ đƣợc lập thành 03 bộ giống nhau trên giấy khổ A4, đóng bìa, có mục lục và đánh 

số trang. Mỗi bộ hồ sơ đóng thành 2 tập: 

A. Tập I gồm:  

 1) Trang bìa (mẫu số 7). 

2) Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS  (mẫu số 1). 

3) Báo cáo kết quả NCKH, công nghệ và đào tạo. 

Báo cáo khoa học tổng quan kết quả NCKH, công nghệ và đào tạo do ứng viên viết 

không quá 10 trang giấy khổ A4 dƣới dạng một công trình khoa học tổng quan, nêu lên 

những ý tƣởng chủ yếu và hƣớng nghiên cứu chính, những đóng góp và kết quả nổi bật trong 

NCKH, công nghệ và đào tạo. Ứng viên lựa chọn và liệt kê tối đa 5 công trình khoa học tiêu 

biểu nhất của bản thân.  

4) Bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ của ứng viên. 

5) Bằng tốt nghiệp ngoại ngữ hoặc tài liệu minh chứng sử dụng thành thạo ngoại ngữ. 

6) Quyết định phong, công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh PGS (đối với ứng viên GS). 

7) Các quyết định giao hƣớng dẫn NCS, HV làm luận văn ThS, bác sĩ, dƣợc sĩ làm 

chuyên khoa cấp II và sinh viên làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp đại học. 

8) Bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, bằng chuyên khoa cấp II, bằng tốt nghiệp đại học của ngƣời 

học đã đƣợc cấp mà ứng viên đƣợc giao hƣớng dẫn. 

9) Hợp đồng thỉnh giảng, bản nhận xét của thủ trƣởng cơ sở GDĐH về kết quả đào tạo 

hoặc bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng đối với giảng viên thỉnh giảng; Quyết định nghỉ hƣu 

đối với ứng viên là giảng viên thỉnh giảng đã nghỉ hƣu. 

10) Chƣơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã đƣợc nghiệm thu, gồm: Quyết định hoặc 

hợp đồng giao thực hiện chƣơng trình hoặc đề tài NCKH; Biên bản nghiệm thu đề tài; Báo 

cáo tóm tắt thực hiện đề tài của chủ nhiệm đề tài khi nghiệm thu.  

Trong trƣờng hợp nếu ứng viên không tìm lại đƣợc những giấy tờ trên thì phải có văn 

bản của Thủ trƣởng cơ quan cấp quản lý đề tài NCKH đó xác nhận các nội dung liên quan. 

11) Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách của thủ trƣởng cơ sở GDĐH . 

12) Bằng phát minh, sáng chế và các tài liệu kèm theo. 
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13) Công hàm hoặc hợp đồng mời giảng dạy của cơ sở GDĐH nƣớc ngoài có ghi rõ thời 

gian làm chuyên gia và Quyết định cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nƣớc ngoài của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Việt Nam. 

Ghi chú:   

- Các tài liệu ở các mục 2), 3) là bản gốc. 

- Các tài liệu ở các mục: 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13) có thể là bản gốc hoặc 

photocopy. 

B. Tập II gồm: Bản chụp các bài báo khoa học đã đƣợc công bố, sách phục vụ đào 

tạo đã đƣợc xuất bản. Nếu quá dầy có thể đóng thành một số quyển theo thứ tự IIa, IIb, 

… 

Lƣu ý: 

1) Ứng viên tự đánh giá chất lƣợng khoa học và xếp theo mức độ chất lƣợng từ cao 

xuống thấp, theo từng loại công trình, không xếp theo thứ tự thời gian. 

2) Ứng viên phải chịu trách nhiệm về sự chuẩn xác của các nội dung trong hồ sơ đăng ký 

xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và các văn bản sao chụp. Khi cần thiết, 

HĐCDGS nhà nƣớc, HĐCDGS ngành, liên ngành, HĐCDGS cơ sở có thể yêu cầu ứng viên 

nộp bản chính hoặc tài liệu gốc để đối chiếu. 

II. Nộp hồ sơ: 

1. Nộp tại Văn phòng HĐCDGS nhà nƣớc, chậm nhất là ngày 20.5.2015 (trực tiếp hoặc gửi 

bƣu điện đảm bảo) các tài liệu: 

Mỗi ứng viên nộp một "Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS" 

(mẫu số 1) kèm 2 ảnh 4 x 6 và hai bì thƣ dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ bƣu điện của ứng 

viên ở phần ngƣời nhận; 

- Đối với ứng viên thuộc các cơ sở GDĐH nơi không có HĐCDGS cơ sở và ứng viên là 

giảng viên thỉnh giảng nộp 1 "Bản đăng ký" (mẫu số 1); đơn đề nghị đƣợc xét tại HĐCDGS 

cơ sở nào (mẫu số 8) và các minh chứng về giảng dạy đại học, trên đại học.  

2. Nộp tại HĐCDGS cơ sở, chậm nhất là  ngày 10.6.2015: 

- Ứng viên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở GDĐH nộp hồ sơ tại HĐCDGS cơ sở 

của đơn vị mình; 

- Ứng viên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở GDĐH không có HĐCDGS cơ sở và 

ứng viên là giảng viên thỉnh giảng nộp hồ sơ tại HĐCDGS cơ sở đã đƣợc Thƣờng trực 

HĐCDGS nhà nƣớc giới thiệu đến. 

  


