
BQ GIAO DVC  vA DAO TIO 
TRUNG BA! HQC XAY DVNG  HA NO! 

QUY DNH 

HOAT BQNG NGHIEN CffiJ KHOA HQC CUA 
SINH VIEN TRIJUNG BA! HQC XAY DING HA NO! 

Ha Ni, tháng 3 nám 2022 



IEU TRU'NG 
U TRUNG 

BO GIAO DUC VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TR1XONG DM HQC XAY DuNG HA NQI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&?Jf/QD-DFD(DHN Ha N3i, ngày//-1--tháng  3  nám 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy dnh v hot dng nghiên cü'u khoa h9c 

cüa sinh viên Truô'ng Dti h9c Xây dirng Ha Ni 

HIIU TRU'€ING TRUNG DAI HQC XAY DuNG nA NQI 

Can ci Quyet djnh sá 144/CF ngày 08/8/1966 cia Hç5i dcng ChInh phñ v viçc 
thành 1p  Tru&ng Dgi hQc Xáy c4mg; Quyêt djnh so 1396/QD-TTg ngày 13/8/202 1 
cáa Thu tzthng ChInh phü ye vic dOi ten Trwàng Dgi hQc Xáy dung thành Trit&ng 
DgihQcXáydyngHàNc5i; 

än cá' Lut Giáo dyc dgi hQc sO 08/2012/QHJ3 ngày 18/6/2012, Luát tha dOi, 
bO sung m5t sO diêu cza Lu2t Giáo dyc dgi hQc sO 34/2018/QHJ4 ngày 19/11/2018; 
Nghj djnh sO 99/ND-CF ngày 3 0/12/2019 cza ChInh phi quy d/nh chi tiêt và hwóng dan 
thi hành mót sO diêu cia Luçt tha dOi, bO sung mt so diêu cia Lut Giáo dyc dgi hQc; 

C'àn ci Luat  Khoa hQc Cong ngh ngày 18/6/2013; 
Can c& Nghj djnh sO 99/2014/ND-CF ngày 25/10/2014 cüa C'hInh phü ye 

Quy djnh vic dâu tw phát triên tiêm 4c và khuyên khIch hogt d5ng khoa hQC Va 
cOng ngh trong các cct sà giáo dyc dqi hQc; 

Can cii' Quy ché To char và Hogt dng cüa Trwông Dgi hQc Xáy dyng ban 
hành kern theo Nghj quyét sO 18/NQ-HDTDHXD ngày 18/12/2020 cia H5i dOng 
Triràng Dcii hQc Xáy dicng, 

Can c& Thông tu' sO 26/2021/TT-BGDDT ngày 17/9/2021 cza Bó trtthng 
Bô Giáo dyc và Dào tçio quy djnh ye hoqt dng nghiên cá'u khoa hQc cza sinh viên 
trong cci sà giáo duc dgi hQc; 

Theo dé nghj cua TrithngphOng Khoa hQc và Cong ngh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v boat dng nghiên 
thu khoa hçc cüa sinh viên Tnr?ing Dai  hQc Xây dirng Ha Ni. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc k tir ngày k. 
Diu 3. Tnthng các phông Khoa hc và Cong ngh, Quân 1 Dào tao,  Tài 

vi, các &yn vj và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./_ 

Noi n1zn: 
-NhirDiêu3; 
- BGH, HDT (d b/c); 
- Lixu: VT, KHCN, TV. 

PGS.TS Nguyn Hoàng Giang 



BQ GIAO DLJC  VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRIX(NG Did HQC XAY DuNG HA NQI Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
V hot dng nghiên cfru khoa h9c ella sinh viên 

Tru*ng Dtui  h9c Xây thyng Ha Ni 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh sá: /./QD-DHXDHN 
ngày%]-tháng nám 2022 cña Hiu 1nthng Tritàng Dgi hQc Xáy dmg Ha Nç$i) 

Chirong I 

QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirçng áp ding 

1. Van ban nay quy ctjnh v quân l và t chüc boat dng nghiên ciru khoa 

hoc (NCKH) ella sinh viên Trtthng Dai  hQc Xây dirng Ha Ni (sau day vit tat là 

Trueing); trách nhim và quyn han  ella các t chllc, cá nhân có lien quan dôi vâi 

hoat dng NCKH sinh viên ella Tnthng. 

2. Quy djnh nay áp diing di vói các tp th và Ca nhân thuc Trung Dai 

bce Xây dirng Ha Ni có lien quan dn boat dng NCKH dlla sinh viên. 
A •A Dien 2. Miic tieu hoit dçng nghien ciru khoa hçc cua sinh vien 

1. HInh thành và phát trin náng 1rc NCKH cho sinh viên; gop ph.n phát 

hin và bi duông các nhà khoa bce tré tài näng, dáp üng yeu cu dào tao  nhân hrc 

trinh d cao. 

2. Tao  môi trung thun igi d h trq sinh viên tham gia hot dng NCKH 

nhrn hInh thành các tu&ig, dr an khài nghip gop phn tao  cci hi vic lam cho 

sinh viên sau khi t& nghip. 
• A A A A A • A • • A Eheu 3. Yeu cau ye hot d9ng nghien ciru khoa hçc cua sinh vien 

1. Phll hcrp vâi khâ näng và nguyen vçng dlla sinh viên. 

2. Phll hop vói m11c tiêu, ni dung và chixcmg trmnh dào 
tao ella Tnthng; phll 

hqp vói djnh hithng hoat dng khoa hc và cong ngh ella Trithng. 
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3. K& qua nghiên c1ru có giá trj khoa hçc, có tinh mâi, tInh sang tao  và gop 

phn rng diving duqc kin th(rc dà bce vào thrc tin. 

4. Phü hçvp vói các quy djnh pháp lut hin hành v hoat dng khoa bce Va 

cong ngh. 

Diu 4. Kinh phi cho hot dng nghiên cfru khoa h9c cüa sinh viên 

Kinh phi cho boat  dng NCKH cüa sinh viên thrqc buy dng tü các ngun sau: 

1. Ngun thu hçip pháp cüa Truàng. 

2. Các ngun tài trçi, vin trq cüa các t chirc, Ca nhân trong và ngoài nixóc. 

3. Các ngun hçp pháp khác theo quy djnh. 

Chuong II 

QUAN LY VA TO CHU'C HOAT DQNG 
NGHIEN CU'IJ KHOA HQC CUA SINH VIEN 

.A A •A ., •A Dieu 5. Quan ly hoit ctng nghien cu'u khoa h9c cua sinh vien 

1. K hoach, ni dung hoat  dng NCKH ci1a sinh viên dixçic th hin trong 

k hoach hoat  dng khoa bce và cong ngh h.ng näm và dài ban  cüa Trung. 

2. Hoat  dng NCKH cüa sinh viên là mt phn cüa boat dng khoa hc cong 

ngh cüa Tri.rmg, bao gm các ni dung: 

a) T chüc trin khai thuc hiên các d tài NCKH cho sinh viên; 

b) T chüc các boat  dng h trq kin thüc, bi duong nâng cao nàng lrc 

NCKH, chuyn giao cOng ngh cho sinh viên; 

c) T chirc hi nghj, hi tháo và các din dan khoa hçc; các cuc thi 

tu&ng, dir an kh&i nghip dành cho sinh viên. Hu&ng dn, kbuyn khIch sinh viên 

tham gia các giái thixing, trin lam khoa hc và cong ngh, các cuc thi, các din 

dan bce thut trong và ngoài nuóc dành cho sinh viên; 

d) T chüc các boat  dng truyn thông v khoa hc và cOng ngh nhm nâng 

cao nhn thüc dao  due nghiên c(m, kin thüe v sà hUu trI tu cho sinh viên; giOi 
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thiu các ti.thng, dir an khâi nghip, kt qua NCKH cüa sinh viên vói các nhà c1u 

tu, các doanh nghip trong vâ ngoài nuOc; 

d) Khen thu&ng và d xut khen this&ng, biu ducing sinh viên, tp the sinh 

viên và can b hi.thng dn có thành tIch xut sc trong boat  dng NCKH; ton vinh 

các th chüc, cá nhân Co thiu dóng gop trong boat dng NCKH cüa sinh viên; 

e) Các hInh thirc boat dng khoa hçc và cong ngh khác cüa sinh viên theo 

quy djnh hin hânh. 
.A •A •A Dieu 6. Thirc hiçn de tai nghien ciru khoa hQc cua sinh vien 

1. Xác djnh danh miic d tài NCKH sinh viên 

a) D xut d tài: Trén ca sâ k hoach  trin khai boat  dng NCKH Sinh viên 

hang näm cña Tnrng, các giãng viên, can b nghiên c1ru vâ sinh viên d xu.t dt 

tài NCKH vói KhoalBan (Phu luc 1); 

b) HOi  dng Khoa hçc và Dào tao  Khoa/Ban xét duyt các d xu.t và xác 

djnh danh mi1c d tài NCKH sinh vien cüa dan vj mInh. Trong tnthng hçip d xut 

cüa sinh viên chua cO can b hithng dan, khoa phân cOng can b hisâng dn phü 

hçp. Mi d tài dixgc dàng k ti da 05 sinh vién thirc hin (trong do 01 sinh viên 

thuc Tnrng chju trách nhim chInh) và ti da 02 can b hu&ng dn (can b 

hthng dn chInh thuc Tru&ng); 

c) Khoa g1ri d xuAt danh miic d tài v Phông Khoa bce và Cong ngh; 

d) ThOri gian hoàn thành vic xác djnh danh mic d tài NCKH cüa sinh viên 

ph thuc vào k hoach  hang näm cüa Truà'ng. 

2. Truông t chi'rc xét duyt danh m11c d tài NCKH cüa sinh viên, ban hành 

quyêt djnh giao dê tài cho sinh viên và can b huóng dn thirc hin. 

3. Thii gian kim tra tin dO thirc hin d tài NCKH cüa sinh viên theo k 

hoach hang näm cUa Truing. 
A A , , . , A A 9 A Dieu 7. To chtrc danh gia de tai nghien ciru khoa hc cua sinh vien 

1. To chüc dánh giá d tài NCKITJ cüa sinh viên a 4 Khoa!Ban; 

a) HOi  dng Khoa hçc và Dào tao  Khoa/Ban nhn xét, dánh giá v nOi  dung 

thirc hin d tài NCKH cüa sinh viên. NOi  dung danh giá do HOi  dng quy& djnh 
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trén co sâ van bàn hithng dn cüa Trung v hot dng NCKH cüa sinh viên hang 

nAm; 

b) Can cü kt qua dánh giá cña Hi dng, Khoa/Ban xét ch9n các dé tài gfri 

tham dr giâi thithng NCKH sinh viên cp Tris&ng. 

2. T chirc dánh giá d tài NCK}1 cüa sinh viên ô cp Tri.thng 

a) Trung thành 1p Hi dng d dánh giá kt qua thiic hin cüa các dé tài 

gi.ri tham dr giài thithng NCKH sinh viên cp Trrning; 

b) Các thành viên Hi dng dánh giá dc 1p d tài NCKH cüa sinh viên 

bang cách cho dim theo tfrng ni dung cüa phiu dánh giá (Ph 1iic 2). Can cü vào 

dim trung bInh cui cüng (theo thang 100 dim) cüa các thành viên Hi dng có 

m.t, dà tài dixçc xp 1oi a các mirc: 

- Müc xut sc : ti'r 90 dim trâ len; 

- Mrc tat : tir 80 dim dn dt.rOi 90 dim; 

- Mirc khá t1r 70 dim dn dithi 80 dim; 

- Mirc dat : tir 50 dim dn duâi 70 dim; 

- Không 4t : duói 50 dim. 

K& qua xp loai  dtiçc ghi trong biên bàn hçp Hi dang dánh giá d tài 

NCKH cüa sinh viên (Phu hic 3). 
.A ' A• Dieu 8. To chtrc Hçi ngh NCKII sinh vien 

1. Trii?ing t chtrc hi nghj NCKH sinh viên vâi các ni dung sau: 

a) Dánh giá kt qua và djnh hrn9ng k hoach hoat  dng khoa bce và cong 

ngh cüa sinh viên; 

b) Ton vinh các kt qua nghién ciru nai b.t cüa sinh viên; chia sé các 

tuàng, dir an khai nghip cüa sinh viên; 

c) Cong ba và trao giái thithng cho các tp th, cá nhân có kat qua nghiên 

ciru, các tithng, dir an khâi nghip tiêu biu, xut stc. 

2. Thai gian ta chüc Hi nghj NCKFJ sinh viên theo k hoach hang nàm cüa 

Truang. 
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Diu 9. Tham gia các Giãi thtr&ng khoa h9c và cong ngh dành cho sinh 
• A vien 

1. Tham gia Giâi thrning KH&CN dành cho sinh viên trong co sâ giáo diic 

dai hoc do Bô Giáo due và Dào tao  t chic. 

a) Trithng hra ch9n các d tài gth tham gia Giâi thu&ng KH&CN dành cho 

sinh viên trong co s& giáo diic dai  hçc cUa B Giáo dic va Dào tao  t chrc trong 

s các d tài dat  giài tlurâng sinh viên NCKH cp Trithng; 

b) Th?yi gian gui h so tham gia xét Giâi thithng theo thông báo hang 11am 

cüa Bô Giáo due và Dào tao. 

2. Tham gia các Giãi thuâng Sinh viên NCKH các c.p khác theo quy djnh 

cUa Tnthng. 

3. Kinh phi h trq các d tài tham dir giãi thithng, kinh phi khen thuàng các 

d tài dat  giài theo Quy djnh cüa Tnring. 
.A •• •A 9 9 • Dieu 10. Gio'i thiçu ket qua NCKII cua sinh vien 

1. Tnxng t chirc giii thiu kt qua nghiên ciru, các san phrn khoa hçc và 

cong ngh tiéu biu, các tuâng, dir an khôi nghip cüa sinh viên cho các doanh 

nghip, các t chüc, các nhà du tu. 

2. Tnr?mg kêu gçi sr du til, hcrp tác hu&ng t&i trin khai üng ding các két 

qua nghiôn ci'ru vào thirc tin, h trçr sinh viên hInh thành các dir an khâi nghip. 
A A • * A A 9 • Then 11. Hoat dçng thong tin khoa hçc va cong nghç cua sinh vien 

1. Xut bàn các tp san, thông báo khoa h9c, k yu hi nghj, hi thào, cOng 

b kt qua d& tài NCKH cüa sinh viên và các loai hInh khác theo quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

2. Quán 1, liiu giit và t chüc khai thác hiu qua các kt qua NCKH cUa 

sinh vién. 

3. Cong b các kt qua NCKH cüa sinh viên theo quy djnh; dáng tài kt qua 

NCKH cüa sinh viên trén trang thông tin din tr cüa Tnthng và các phuong tin 

thông tin dai  chüng khác. 
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Chtro'ng III 

TRACH NHI1M, QUYEN CUA TO CH!C, CA NHAN 

Diu 12. Trách nhiêm cüa KhoafBan 

1. Xét duyt các d xut và xác djnh danh m11c d tài NCKH sinh viên cüa 

donvj. 

2. H tro, tao  diu kin cho các d tài NCKH sinh viên trong qua trInh thrc 

hiên. 

3. Thirc hin nghiêm tüc, dam bâo ch.t 1uçing chuyên mon trong qua trmnh 

dánh giá d tài & cp khoa. 
A A A 9 A A A Dieu 13. Trach nhiçm va quyen cua can b9 htro'ng dan sinh vien nghien 

cfru khoa hoc 

1. Can b hi.râng dn có trách nhim tham gia htthng dn sinh viên NCK}J, 

chju trách nhim v ni dung cüa d tài duçic phân cong his&ng dan, tuân thu dy 

dü các nguyen tc v dao  due nghiên c1ru và các quy djnh hin hành. 

2. Can b hu&ng dn ctuçc tInh gi& NCKH, dixçirc hu&ng mirc thU lao và các 

quyn 1çi khác theo quy djnh cUa Tru?mg sau khi hoàn thành vic hithng dn sinh 

viôn NCKH (co ten trong quyt djnh cong nhn kt qua nghim thu cUa Trithng). 

3. Can b hu&ng dn sinh viên NCKH có kt qua xut sic, dt các giãi 

thu&ng khoa h9c và cong ngh trong và ngoâi nuâc hoc các k& qua nghiên cru 

di.rçc áp ding, trin khai mang lai  hiu qua kinh t - xã hi dixçic uu tiên trong vic 

xét ch9n danh hiu thi dua các cp và các hInh thirc khen thu&ng khác theo quy 

djnh cUa Trithng. 
A a s A 9 A • . A Dieu 14. Trach nhiçm va quyen cua sinh vien tham gia nghien ciru khoa 

hçc 

1. Trách nhiêm cUa sinh viên: 

a) Thiic hin các NCKH mt cách trung thirc, nghiêm tüc; 

b) Chlu trách nhim thirc hin d tài NCKH dành cho sinh viên; tham gia 

các hi nghj, hi thâo khoa h9c, din dan, các boat  dng khoa bce và cong ngh 

khác do Tnr&ng t chtrc; 
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c) Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1u.t v si h1ru trI tue, hoat  dng khoa h9c 

và cong ngh và các quy djnh khác cüa pháp 1ut hin hânh. 

2. Quyn cüa sinh viên: 

a) Disçic d xut, dang k thirc hin d tài NCKH; 

b) Dirge tao  diu kin sir d'iing ca si 4t ch.t và trang thit bj sn có cUa 

Trung d thçrc hin boat  dng nghiên ciru; 

c) Dirçic h trçi kinh phi NCKH theo quy djnh cüa Trithng; 

d) Duçc cOng b, h trg cong b kt qua nghiên ci'ru trên các tp chI khoa 

h9c, k yu, các n ph.m khoa h9c và cong ngh khác trong và ngoài nithc theo 

quy djnh cüa Trueing; 

d) Dirge xem xét h trçi dAng k quyn so hru trI tu dM vOi các kt qua 

nghiên cru theo quy djnh hin hành; 

e) Duçic xem xét uu tiên cong dim hc t.p, diem rén 1uyn; ixu tiên xét cp 

h9c bng va các danh hiu thi dua, hInh thirc khen thuOng theo quy djnh cüa 

Tru?mg; 

g) Duçic hithng các quy&n lcii khác theo quy djnh. 

Diu 15. Khen thu&ng và xfr I vi phim 

1. Sinh viên, can b huOng d.n sinh viên và tp th có thành tIch trong hoat 

dng NCKH cüa sinh viên dixçic khen thithng, d nghj cp có thm quyn xem xét 

khen thuOng theo quy djnh hin hânh. 

2. Tp th, Ca nhân vi phm các quy djIih v hoat dng NCKH cüa sinh viên, 

tüy theo müc d sai pham phâi chju hInh thirc xir 1, k' 1ut theo quy djnh cüa 

pháp 1ut và cüa Tnthng. 



KT. HIEU TRU'1NG 
U TRUNG 
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Chtro'ng IV 

JJIEU JUJOAN THI HANH 

Diu 16. Hiêu hrc thi hành 

1. Quy djnh nay có hiu lirc thi hành k tü' ngày k. 

2. Quy djnh nay thay th Quy djnh ban hãnh theo Quyt djnh s 660/QD-

DHXD ngày 12 tháng 5 näm 2016 cüa Hiu trithng Trung Dai  hçc Xây dirng quy 

djnh v boat dng NCKH cña sinh viên Trung Dai bce Xây drng. 
.A Dieu 17. Trach nhiçm thi hanh 

Truing Phông Khoa hçc và Cong ngh, Quãn 1 Dào tao,  Tài vi và các 

khoa, phông, ban, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy djnh này./. 

PGS guyn Hoàng Giang 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

