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CHÍNH SÁCH MỚI

ĐHQGHN vừa ban hành Quy định về chế độ 
làm việc đối với nghiên cứu viên. Theo đó, 

tổng thời gian làm việc của nghiên cứu viên 
trong 01 năm tương đương 1.920 giờ. Trong đó, 
định mức thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học được quy định từ 960 giờ đến 
1.200 giờ; Định mức giờ tham gia giảng dạy (nếu 
có) tối đa không quá 10% đến 30% tổng số giờ 
nghiên cứu khoa học theo định mức tối thiểu 
tùy theo từng chức danh nghiên cứu viên (hạng 
I, hạng II, hạng III).

Về định mức công bố sản phẩm khoa học, trong 
03 năm (từ năm 2022 đến năm 2024), mỗi nghiên 
cứu viên đảm bảo có một trong các định mức 
công bố sản phẩm khoa học sau: 

- Tối thiểu 01 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc 
cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) hoặc Scopus. 
Đối với lĩnh vực khoa học đặc thù khó công bố 
quốc tế thì tối thiểu 01 bài báo đăng trong kỷ yếu 
hội nghị, hội thảo quốc tế có phản biện và được 
xuất bản.

- Tối thiểu 01 sách chuyên khảo hoặc 02 chương 
sách chuyên khảo bằng tiếng nước ngoài do nhà 
xuất bản quốc tế có uy tín hoặc nhà xuất bản 
thuộc trường đại học nằm trong nhóm 1.000 
trường đại học hàng đầu thế giới xuất bản.

- Tối thiểu 01 bằng độc quyền sáng chế theo 
chuẩn Patent tại Việt Nam hoặc chuẩn Patent 
của Mỹ hoặc Châu Âu, Đông Bắc Á.

- Tối thiểu 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Từ năm 2025, cứ 02 năm liên tiếp, mỗi nghiên 
cứu viên đảm bảo có định mức công bố tối thiểu 
01 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc cơ sở dữ 
liệu WoS hoặc Scopus. Đối với lĩnh vực đặc thù 
khó công bố quốc tế, cứ 02 năm liên tiếp, mỗi 
nghiên cứu viên đảm bảo định mức công bố tối 
thiểu 01 bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội 
thảo quốc tế có phản biện và được xuất bản.

Nghiên cứu viên hoàn thành tổng thời gian làm 
việc trong năm và có số giờ nghiên cứu khoa học 
vượt định mức được hỗ trợ tài chính đối với các 
sản phẩm khoa học không thuộc đề tài, dự án 
đã nhận tài trợ kinh phí theo định mức được quy 
ra số giờ nghiên cứu khoa học tối thiểu. Trường 
hợp sản phẩm công bố khoa học có nhiều tác 
giả tham gia thì phần đóng góp của tác giả chính 
(hoặc chủ biên, chủ công trình) được tính bằng 
1/3 khoản hỗ trợ tài chính được nhận, số còn lại 
được chia theo mức đóng góp của từng tác giả 
tham gia (bao gồm cả tác giả chính và đồng tác 
giả); nếu không xác định được cụ thể mức đóng 
góp thì chia đều theo số tác giả.
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