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THÔNG TƯ                

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  

trong cơ sở giáo dục đại học  

 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học;   

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong cơ sở giáo dục đại học. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

Điều 2. Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; 

nâng cao khả năng tư duy logic, kỹ năng đọc, viết, trình bày báo cáo khoa học và 

các kỹ năng nghiên cứu khác. 
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2. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình 

độ cao góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội. 

3. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động nghiên 

cứu khoa học nhằm hình thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp góp phần tạo cơ 

hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Điều 3.  Yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên. 

2. Phù hợp với mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo; định hướng hoạt 

động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. 

3. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới, sáng tạo và góp phần 

liên hệ kiến thức đã học vào thực tiễn. 

4. Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học và 

công nghệ. 

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm các nguồn 

sau: 

1. Nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành. 

2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Chương II 

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

Điều 5. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Kế hoạch, nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được 

thể hiện trong kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của cơ sở 

giáo dục đại học. 

2. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm: 

a) Tổ chức xét duyệt và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh 

viên; xét chọn, trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên; 

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo và các diễn đàn khoa học khác nhau dành cho 

sinh viên; 
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 c) Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham gia các giải thưởng, triển lãm 

khoa học và công nghệ, các cuộc thi, các diễn đàn học thuật khác trong và ngoài 

nước dành cho sinh viên; 

d) Phát động, tổ chức cuộc thi các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên; 

 đ) Tổ chức các diễn đàn, hoạt động truyền thông giới thiệu các ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đối với nhà đầu tư, các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước; 

e) Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; 

f) Tổ chức truyên truyền các hoạt động về sở hữu trí tuệ cho sinh viên; 

g) Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên; 

h) Khen thưởng, đề nghị khen thưởng và biểu dương sinh viên, giảng viên, 

viên chức và các cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên; 

i) Các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác theo quy định hiện 

hành. 

Điều 6. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

1. Sinh viên đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của cơ sở 

giáo dục đại học. 

 2. Sinh viên thực hiện đề tài sau khi được phê duyệt. Số lượng sinh viên 

thực hiện 1 đề tài do cơ sở giáo dục đại học quy định, trong đó phải xác định 1 

sinh viên chịu trách nhiệm chính. 

Điều 7. Tổ chức hội nghị, diễn đàn học thuật cho sinh viên    

          1. Tổ chức Hội nghị khoa học của sinh viên, trong đó có các nội dung: Đánh 

giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, thảo luận, đề xuất và 

định hướng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của sinh viên. 

 2. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu nổi bật của sinh viên; chia sẻ các ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên. 

          3. Công bố và trao giải thưởng tập thể và cá nhân có kết quả nghiên cứu, 

các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc. 

 Điều 8. Giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên 
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 1. Các đề tài tham dự Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh 

viên trong các cơ sở giáo dục đại học có chất lượng, tính ứng dụng được nhà 

trường giới thiệu cho các doanh nghiệp, trung tâm ươm tạo khởi nghiệp hỗ trợ, 

hình thành các dự án khởi nghiệp. 

2. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức ngày hội khởi nghiệp để giới thiệu các ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu các đề tài của sinh viên với các nhà 

đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để hiện thực hóa các kết quả nghiên 

cứu khoa học, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên. 

Điều 9. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên  

          1. Xuất bản các tập san, thông báo khoa học, kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên.  

          2. Quản lý, lưu giữ các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong hệ 

thống thông tin - thư viện của trường đại học. 

          3. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện 

hành; đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trên trang thông tin điện 

tử của các cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

 2. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên. 

3. Ban hành văn bản quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên, gồm các nội dung: 

a) Quy trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên; 

b) Các hình thức khen thưởng đối với giảng viên, sinh viên có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; 

c) Quy định các hình thức xử lý đối với giảng viên, sinh viên vi phạm các 

quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện hành; 
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d) Lựa chọn các đề tài gửi tham dự Giải thưởng khoa học và công nghệ 

dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và các giải thưởng khác phù 

hợp với khả năng tham gia của sinh viên. 

3. Quy định kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ sở giáo dục đại học. 

4. Quy định số giờ nghiên cứu khoa học cho người hướng dẫn đề tài nghiên 

cứu khoa học của sinh viên. 

5.  Chỉ đạo đơn vị quản lý về khoa học và công nghệ, Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh/Hội sinh viên duy trì các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa 

học; bố trí giảng viên/nghiên cứu viên tham gia cố vấn, hướng dẫn nội dung hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

 Điều 11. Trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học   

 1. Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên 

cứu khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng 

dẫn. 

2. Được tính giờ nghiên cứu khoa học; hưởng mức thù lao theo quy định 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc 

hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.  

3. Được ưu tiên xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khi 

hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng. 

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học. 

1. Trách nhiệm của sinh viên:  

a) Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học theo kế hoạch; tham gia các hội 

nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác 

trong các cơ sở giáo dục đại học; 

b) Chịu trách nhiệm thực hiện chính một đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên trong một năm học và tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí 

tuệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành. 

2. Quyền của sinh viên 
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a) Đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;  

b) Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của 

trường đại học để thực hiện nghiên cứu khoa học; 

c) Được nhận hỗ trợ kinh phí tham gia nghiên cứu khoa học theo mức hỗ 

trợ quy định của cơ cở giáo dục đại học; 

          d) Được xét công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tạp chí, thông báo 

khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin khác theo 

quy định; 

          đ) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công 

bố khoa học theo quy định hiện hành; 

          e) Ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng nếu đạt thành tích nghiên cứu khoa học; 

 g) Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện theo quy định 

của các cơ sở giáo dục đại học. 

 Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Sinh viên, người hướng dẫn sinh viên và các tổ chức, cá nhân có thành 

tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được khen thưởng và đề 

nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành. 

2. Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên thì tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý các hình thức 

kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ này     tháng     năm 2021 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 

6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. 

 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành 
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 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng cơ 

sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực 

hiện Thông tư này. 

 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Chính phủ;    

- Văn phòng Quốc hội;                                       

- Uỷ ban VHGD,TNTNNĐ của QH; 

- Kiểm toán Nhà nước;   

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ Tư pháp (Cục Ktra VBQPPL);      

- Bộ trưởng Bộ GDĐT; 

- Như điều 15; 

- Công báo; 

- Công thông tin điện tử Chính phủ;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, PC, KHCNMT.               

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


