BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số

/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội , ngày

tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện
các hoạt động KHCN trong giai đoạn 2013-2015
Kính gửi: - Các khoa, viện, Cơ sở II, TT KHCN GTVT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trong buổi họp ngày 25/9/2015 về công tác
chuẩn bị cho Hội nghị KHCN lần thứ XX, Nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức cho các cá
nhân, bộ môn đạt các thành tích như sau kê khai để làm cơ sở xem xét khen thưởng:
A. Cá nhân: Trong 2 năm học vừa qua (2013-2014 và 2014-2015) có số giờ NCKH quy
đổi bình quân từ 700 giờ/năm trở lên và đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
1. Tiêu chuẩn bài báo: từ 03 bài báo trong nước hoặc 01 bài báo quốc tế.
2. Tiêu chuẩn về đề tài NCKH: Chủ trì từ 01 đề tài cấp bộ hoặc cấp quốc gia đã được
nghiệm thu.
3. Tiêu chuẩn về giáo trình: Chủ biên từ 01 giáo trình đã được nghiệm thu.
B. Bộ môn: Trong 2 năm học vừa qua (2013-2014 và 2014-2015) có tất cả thành viên
trong bộ môn đều hoàn thành định mức giờ NCKH và đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
1. Tiêu chuẩn bài báo: bình quân từ 01 bài báo trong nước/người hoặc 0,33 bài báo quốc
tế/người. (Quy đổi 1 bài báo quốc tế bằng 3 bài báo trong nước. Ví dụ, bộ môn có 10
người thì trong 2 năm qua phải có từ 10 bài báo trong nước hoặc 3 bài báo quốc tế
hoặc 7 bài báo trong nước và 01 bài báo quốc tế...).
2. Tiêu chuẩn về đề tài NCKH: Bình quân từ 0,3 chủ trì đề tài cấp trường/người hoặc 0,1
chủ trì đề tài cấp bộ, quốc gia/người đã được nghiệm thu (bộ môn có 10 người thì trong
2 năm qua phải hoàn thành từ 03 đề tài cấp trường hoặc 01 đề tài cấp bộ/cấp quốc gia).
3. Tiêu chuẩn về giáo trình: Bình quân từ 0,2 chủ biên giáo trình/người (đã nghiệm thu).
Các hoạt động KHCN chưa kê khai trong các đợt kê khai hoạt động KHCN trong 2 năm
học vừa qua phải kèm theo minh chứng.
Định mức giờ NCKH cho các chức danh, biểu mẫu kê khai, yêu cầu minh chứng theo
Quyết định số 2504/QĐ-KHCN ngày 28/11/2011.
Các đơn vị tập hợp hồ sơ (bao gồm cả minh chứng) từ các bộ môn và nộp về Phòng KHCN
trước ngày 12/10/2015 (đ/c Giáp).
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu HCTH, KHCN.

TL. Hiệu trưởng
Trưởng phòng KHCN

PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn
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THÔNG BÁO
V/v biểu mẫu kê khai phục vụ xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành
tích cao trong việc thực hiện các hoạt động KHCN trong giai đoạn 2013-2015
Kính gửi:

- Các khoa, viện, Cơ sở II, TT KHCN GTVT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trong buổi họp ngày 25/9/2015 về
công tác chuẩn bị cho Hội nghị KHCN lần thứ XX, Nhà trường đã có Thông báo
số 714/TB-ĐHGTVT ngày 28/92015 yêu cầu các đơn vị tổ chức cho các cá nhân,
bộ môn có thành tích cao trong việc thực hiện các hoạt động KHCN trong giai
đoạn 2013-2015 kê khai để làm cơ sở xem xét khen thưởng.
Để thuận lợi cho việc kê khai cũng như xét khen thưởng, Nhà trường quy định
biểu mẫu kê khai trong văn bản đính kèm.
File biểu mẫu có thể tải về từ trang Web của Trường, đường dẫn:
utc.edu.vn/khoa học công nghệ/thẩm định giờ NCKH.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu HCTH, KHCN.
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