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QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về chế ñộ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục ñào tạo 

---------------------------------- 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2002/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của luật khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/Nð-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục; 

Theo dề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Mô trường, 

QUYẾT ðỊNH : 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chế ñộ thỉnh giảng tại cơ sở 

giáo dục ñại học. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo. Các quy 

ñịnh trước ñây trái với Quyết ñịnh này ñều bị bãi bỏ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ 

trưởng các ñơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc ñại học, học viện, 

Hiệu trưởng trường ñại học, cao ñẳng, Viện trưởng viện nghiên cứu, Thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

        

       KT. BỘ TRƯỞNG 
Nơi nhận:                THỨ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 

- VP Quốc hội, VP. Chủ tịch nước, VP. Chính phủ 

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

- Ban Tuyên giáo TƯ, Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) 

- Công báo, Kiểm toán Nhà nước, lưu VT, Vụ PC, Vụ KHCNMT 

- Website chính phủ, Website bộ GD&ðT 

- Như ñiều 3 (ñể thực hiện) 

            TRẦN VĂN NHUNG 
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QUY ðỊNH 
Về chế ñộ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục ñại học 

   (Ban hành kèm theo quyết ñịnh số 54/2008/Qð-BGDðT 

   ngày 24/9/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và ðào tạo) 
------------------------------------------- 

 

Chương I  -  QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy ñịnh về chế ñộ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục ñại học bao gồm: tiêu 
chuẩn, ñịnh mức giờ chuẩn ñối với nhà giáo, nhà khoa học ñược mời thỉnh giảng (sau ñây 
gọi là giảng viên thỉnh giảng); hợp ñồng thỉnh giảng; trách nhiệm và quyền hạn của giảng 
viên thỉnh giảng; trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức có nhà giáo, nhà khoa học 
ñược mời thỉnh giảng. 

2. Văn bản này áp dụng ñối với nhà giáo, nhà khoa học ñang làm việc ở các cơ sở giáo dục 
ñại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác nhau (sau ñây gọi 
chung là cơ quan, tổ chức) ñược mời ñến giảng dạy tại cơ sở giáo dục ñại học; nhà khoa 
học hoạt ñộng ñộc lập ñược cơ sở giáo dục ñại học mời ñến giảng dạy. 

3. Văn bản này không áp dụng ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, người nước 
ngoài ñến giảng dạy ở cơ sở giáo dục ñại học Việt Nam. 

ðiều 2. Thỉnh giảng và các hoạt ñộng thỉnh giảng  

1. Thỉnh giảng là việc một cơ sở giáo dục ñại học mời nhà giáo hoặc người có ñủ tiêu chuẩn 
của nhà giáo ở nơi khác ñến giảng dạy. 

2. Các hoạt ñộng thỉnh giảng bao gồm: 

a) Giảng dạy các môn học, các chuyên ñề và hướng dẫn thực hành, thực tập, thí nghiệm 
theo các chương trình ñào tạo của cơ sở giáo dục ñại học (gọi chung là giảng dạy các 
môn học); 

b) Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh làm khóa luận, ñồ án tốt 
nghiệp, luận văn, luận án và tham gia các hội ñồng chấm thi, chấm khóa luận, ñồ án tốt 
nghiệp, luận văn, luận án gọi chung là hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp); 

c) Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo (gọi chung là biên 
soạn tài liệu giảng dạy). 

ðiều 3. Mục tiêu thỉnh giảng 

1. Nâng cao chất lượng ñào tạo thông qua việc thu hút ñội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trình 
ñộ cao tham gia công tác ñào tạo. 

2. Tạo ñiều kiện gắn kết ñào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; gắn kết giữa các cơ sở 
giáo dục ñại học; gắn kết cơ sở giáo dục ñại học với viên nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ 
quan và tổ chức khác bên ngoài cơ sở giáo dục ñại học. 

3. Tạo ñiều kiện ñể các giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục ñại học cớ thời gian thực hiện 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, học tập và bồi dưỡng kiến thức. 



ðiều 4. Thực hiện chế ñộ thỉnh giảng 

1. Khuyến khích thực hiện chế ñộ thỉnh giảng ở tất cả các môn học thuộc các chương trình 
ñào tạo của cơ sở giáo dục ñại học ñể bổ sung, cập nhật thông tin, kiến thức lý luận và thực 
tiễn, kỹ năng thực hành. 

2. Chế ñộ thỉnh giảng phải ñược thực hiện ở bộ môn của cơ sở giáo dục ñại học trong các 
trường hợp sau: 

a) ðội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn có tổng số giờ giảng dạy quy chuẩn vượt quá 2 
lần tổng số giờ chuẩn ñịnh mức giáo dục của bộ môn trong một năm học theo quy ñịnh 
của Bộ Giáo dục và ðào tạo (Bộ GD&ðT); 

b) ðội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn không ñáp ứng ñược yêu cầu nghiên cứu khoa 
học theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

c) Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ của bộ môn ở dưới mức trung bình 
chung của các cơ sở giáo dục ñại học trong cả nước; 

d) Môn học mới. 

ðiều 5. Nguyên tắc thực hiện chế ñộ thỉnh giảng 

1. ðảm bảo sự tự nguyện của nhà giáo, nhà khoa học. 

2. ðảm bảo lợi ích của giảng viên thỉnh giảng, của cơ sở giáo dục ñại học mời giảng viên 
thỉnh giảng, của cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
có nhà giáo, nhà khoa học ñi thỉnh giảng. 

3. ðảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, 
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II  -  TIÊU CHUẨN, ðỊNH MỨC GIỜ CHUẨN         
CỦA GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG, HỢP ðỒNG THỈNH GIẢNG 

ðiều 6. Tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng 

Nhà giáo, nhà khoa học tham gia thỉnh giảng phải có ñủ các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy 
ñịnh của Luật Giáo dục với các yêu cầu cụ thể sau ñây: 

1. Có lý lịch bản thân rõ ràng, phẩm chất chính trị, ñạo ñức, tư cách tốt. 

2. Về trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo: ðạt trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo của giảng viên ñại học 
theo quy ñịnh. 

3. Về nghiên cứu khoa học: Trong 3 năm gần nhất trong lĩnh vực liên quan ñến môn học thỉnh 
giảng phải ñáp ứng một trong các yêu cầu sau: 

a) Có công trình khoa học ñược công bố trên các tạp chí khoa học hoặc tuyển tập hội thảo 
khoa học trong và ngoài nước; 

b) Có sách chuyên khảo ñã xuất bản; 

c) Có ñề tài nghiên cứu ñã nghiệm thu ñạt yêu cầu trở lên; 

d) Có hợp ñồng chuyển giao công nghệ ñã ñược nghiệm thu, thanh lý; 

4. Về nghiệp vụ sư phạm: Người ñược mời thỉnh giảng thực hiện hoạt ñộng giảng dạy các 
môn học theo quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 2 ðiều 2 của Quy ñịnh này, phải ñáp ứng một 
trong các yêu cầu sau ñây: 

a) Có chức danh phó giáo sư hoặc giáo sư; 

b) Có bằng tốt nghiệp ngành sư phạm trình ñộ từ ñại học trở lên; 

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo.  

5. Có ñủ sức khỏe ñể giảng dạy theo yêu cầu của môn học. 



ðiều 7. ðịnh mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng 

1. Tổng số giờ chuẩn thỉnh giảng trong một năm học tại các cơ sở giáo dục ñại học của một 
nhà giáo, nhà khoa học ñang làm việc ở cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức 
quy ñịnh, nhưng không vượt quá 40 % số giờ chuẩn ñịnh mức giảng dạy trong một năm 
học của chức danh giảng viên tương ứng theo quy ñịnh của Bộ GD&ðT, nhưng ñủ ñể dạy 
một môn học. 

2. Tổng số giờ chuẩn thỉnh giảng trong một năm học tại các cơ sở giáo dục ñại học của một 
nhà khoa học hoạt ñộng ñộc lập không vượt quá số giờ chuẩn ñịnh mức giảng dạy trong 
một năm học của chức danh giảng viên tương ứng theo quy ñịnh của Bộ GD&ðT. 

ðiều 8. Hợp ñồng thỉnh giảng 

1. Việc thỉnh giảng ñược thực hiện theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng theo quy ñịnh của pháp 
luật lao ñộng. Cơ sở giáo dục ñại học ký kết hợp ñồng thỉnh giảng trực tiếp với nhà giáo, 
nhà khoa học. ðối với nhà giáo, nhà khoa học ñang làm việc ở cơ quan, tổ chức thì phải có 
văn bản ñồng ý của thủ trưởng ñơn vị; trong trường hợp ñơn vị ký kết hợp ñồng ñào tạo với 
cơ sở giáo dục ñại học thì phải có văn bản giao nhiệm vụ của thủ trưởng ñơn vị. 

2. ðối với các công việc thỉnh giảng quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 2 ðiều 2 của Quy ñịnh này 
thì hợp ñồng thỉnh giảng phải có các nội dung sau: 
- Họ và tên, chức vụ của người ñại diện cơ sở giáo dục ñại học; 
- Họ và tên, học vị, chức danh, cơ quan ñang làm việc (nếu có), ñịa chỉ liên hệ, ñiện thoại 

của giảng viên thỉnh giảng; 
- Tên môn học hoặc chuyên ñề, số ñơn vị học trình, số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số 

bài tập lớn (nếu có), hình thức thi, kiểm tra; 
- Tên và ký hiệu lớp học, khóa học, năm học, số lượng sinh viên; 
- Trình ñộ ñào tạo, ngành ñào tạo; 
- Các yêu cầu về giảng dạy, hướng dẫn; 
- Thời gian thỉnh giảng (bắt ñầu, kết thúc); 
- Chế ñộ thù lao, trách nhiệm và quyền của giảng viên thỉnh giảng; 
- Trách nhiệm và quyền của cơ sở giáo dục ñại học; 
- ðiều khoản về thanh lý hợp ñồng và các thông tin cần thiết khác. 

ðề cương nội dung giảng dạy hoặc nội dung hướng dẫn thực hành, thực tập, thí nghiệm; lý lịch 
khoa học của giảng viên thỉnh giảng; văn bản ñồng ý (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) của thủ 
trưởng ñơn vị nơi giảng viên thỉnh giảng ñang làm việc (nếu có) là các phụ lục của hợp ñồng 
thỉnh giảng. 

3. Khi kết thúc hợp ñồng thỉnh giảng, cơ sở giáo dục ñại học làm thủ tục thanh lý hợp ñồng. 
ðối với các hợp ñồng thỉnh giảng hoàn thành ñúng yêu cầu, cơ sở giáo dục ñại học cấp 
giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thỉnh giảng cho giảng viên thỉnh giảng. 

 

Chương III  -  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 

ðiều 9. Trách nhiệm của giảng viên thỉnh giảng 

1. Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy ñịnh của pháp luật. 

2. Thực hiện ñầy ñủ và có chất lượng nội dung giảng dạy theo ñúng các ñiều khoản của hợp 
ñồng thỉnh giảng, quy chế về giảng dạy, thi cử, ñánh giá kết quả học tập. 

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của giảng viên thỉnh giảng; tôn trọng nhân cách, ñối 
xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính ñáng của người học. 

4. Giảng viên thỉnh giảng ñang làm việc ở cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, tổ chức, 
cơ quan phải hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác, báo cáo với thủ trưởng ñơn vị về 
hợp ñồng và kế hoạch thỉnh giảng. 



5. Giảng viên thỉnh giảng ñang làm việc ở viện nghiên cứu, doanh nghiệp có trách nhiệm tư 
vấn cho cơ sở giáo dục ñại học ñến thỉnh giảng về việc sử dụng cơ sở vật chất của viện, của 
doanh nghiệp ñể phục vụ thực tập, giảng dạy và nghiên cứu; tạo ñiều kiện ñể sinh viên, học 
viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia ñề tài nghiên cứu, hợp ñồng chuyển giao công nghệ 
do mình chủ trì. 

ðiều 10. Quyền của giảng viên thỉnh giảng 

1. ðược hưởng thù lao thỉnh giảng theo quy ñịnh của cơ sở giáo dục ñại học nơi ñến thỉnh 
giảng. 

2. ðược tham gia sinh hoạt chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục ñại 
học nơi ñến thỉnh giảng. 

3. ðược cơ sở giáo dục ñại học nơi ñến thỉnh giảng hỗ trợ cung cấp các tài liệu liên quan ñến 
thỉnh giảng ñể ñưa vào hồ sơ xét các danh hiệu vinh dự của Nhà nước, xét chức danh phó 
giáo sư và giáo sư, xét khen thưởng khi có thành tích ñóng góp cho công tác ñào tạo. 

4. Giảng viên thỉnh giảng ñang làm việc ở cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, cơ quan, 
tổ chức ñược ưu tiên xem xét nếu nộp hồ sơ xin ñi thực tập khoa học, học tập, hợp tác 
nghiên cứu ở nước ngoài khi ñảm bảo có ñủ các tiêu chuẩn quy ñịnh. 

 

Chương IV  -  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ðẠI HỌC  
MỜI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 

ðiều 11. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục ñại học mời giảng viên thỉnh giảng 

1. ðảm bảo thực hiện các yêu cầu quy ñịnh tại ðiều 3 của Quy ñịnh này. 

2. Xây dựng kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng. Thông báo công khai nhu cầu thỉnh giảng, 
ñiều kiện và chế ñộ ñối với giảng viên thỉnh giảng. 

3. Lựa chọn các nhà giáo, nhà khoa học ñáp ứng tiêu chuẩn và ký kết hợp ñồng thỉnh giảng 
theo quy ñịnh tại ðiều 6 và ðiều 8 của Quy ñịnh này. 

4. Tạo ñiều kiện cho giảng viên thỉnh giảng thực hiện hợp ñồng thỉnh giảng, sử dụng trang 
thiết bị thí nghiệm của cơ sở giáo dục ñại học phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. 

5. Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng. ðịnh kỳ 
thông báo với cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức về 
tình hình thực hiện hợp ñồng thỉnh giảng của giảng viên thỉnh giảng. 

6. Giải quyết các quyền của giảng viên thỉnh giảng theo quy ñịnh. 

7. Cấp giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thỉnh giảng theo quy ñịnh. 

8. Quản lý, lưu giữ hồ sơ thỉnh giảng bao gồm hợp ñồng thỉnh giảng và các phụ lục, biên bản 
thanh lý hợp ñồng, giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thỉnh giảng theo quy ñịnh. 

ðiều 12. Quyền của cơ sở giáo dục ñại học mời giảng viên thỉnh giảng 

1. ðược tính quy ñổi số lượng giảng viên thỉnh giảng thành số lượng giảng viên cơ hữu của 
cơ sở khi xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh, xét mở chuyên ngành mới, kiểm ñịnh chất lượng ñào 
tạo. Việc tính quy ñổi căn cứ trên tổng số giờ chuẩn giảng dạy do các giảng viên thỉnh 
giảng ñã thực hiện và ñịnh mức giờ chuẩn giảng dạy của các chức danh giảng viên tương 
ứng. 

2. ðược yêu cầu cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp có nhà giáo, nhà khoa 
học ñi thỉnh giảng tạo ñiều kiện sử dụng trang thiết bị thí nghiệm của viện, của doanh 
nghiệp phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa các 
cơ sở giáo dục ñại học, giữa các cơ sở giáo dục ñại học với viện nghiên cứu hoặc doanh 
nghiệp. 

 



Chương V  -  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ NHÀ GIÁO, 
NHÀ KHOA HỌC LÀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 

 
ðiều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có nhà giáo, nhà khoa học là giảng viên thỉnh 
giảng 

1. Tạo ñiều kiện cho các nhà giáo, nhà khoa học ñáp ứng tiêu chuẩn quy ñịnh tại ðiều 6 của 
Quy ñịnh này ñược ñi thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục ñại học. 

2. Quản lý các hợp ñồng thỉnh giảng, giám sát việc thực hiện ñịnh mức giờ chuẩn thỉnh giảng 
của giảng viên thỉnh giảng theo quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy ñịnh này và phối hợp với cơ 
sở giáo dục ñại học ñịnh kỳ kiểm tra, ñánh giá giảng viên thỉnh giảng. 

3. Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể giải quyết các quyền lợi của giảng viên thỉnh giảng theo quy 
ñịnh tại ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

4. Ngoài các trách nhiệm quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3, của ðiều này, viện nghiên cứu và 
doanh nghiệp có trách nhiệm tạo ñiều kiện hỗ trợ cơ sở giáo dục ñại học sử dụng trang thiết 
bị thí nghiệm của viện, của doanh nghiệp phục vụ công tác ñào tạo và nghiên cứu trên cơ 
sở thỏa thuận hợp tác giữa viện hoặc doanh nghiệp với cơ sở giáo dục ñại học. 

5. Ngoài các trách nhiệm quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3, 4 của ðiều này, viện nghiên cứu có 
trách nhiệm tạo ñiều kiện ñể giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của 
cơ sở giáo dục ñại học tham gia sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học và nghiên cứu tại 
viện. 

ðiều 14. Quyền của cơ quan, tổ chức có nhà giáo, nhà khoa học là giảng viên thỉnh giảng 

1. ðược ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp loại giỏi, 
ñược giảng viên thỉnh giảng giới thiệu về làm việc tại ñơn vị. 

2. ðược Bộ Giáo dục và ðào tạo khen thưởng nếu có nhiều thành tích ñóng góp cho công tác 
ñào tạo ở các cơ sở giáo dục ñại học. 

3. Ngoài các quyền quy ñịnh tại các khoản 1, 2 của ðiều này, ñối với viện nghiên cứu ñã 
ñược Thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ ñào tạo trình ñộ tiến sĩ và phối hợp ñào tạo thạc 
sĩ, Bộ Giáo dục và ðào tạo sẽ xem xét ñể tăng chỉ tiêu ñào tạo tiến sĩ tại viện, chỉ tiêu phối 
hợp ñào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với các cơ sở giáo dục ñại học trong và ngoài nước khi có nhiều 
nhà khoa học tham gia thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục ñại học. 

 

Chương VI  -  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 15. Tổ chức và quản lý công tác thỉnh giảng của cơ sở giáo dục ñại học 

Cơ sở giáo dục ñại học căn cứ Quy ñịnh này ñể tổ chức và quản lý công tác thỉnh giảng. 

ðiều 16. Hợp tác ñào tạo và nghiên cứu khoa học 

Các cơ sở giáo dục ñại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phối hợp quản lý 
và giải quyết chế ñộ cụ thể ñối với giảng viên thỉnh giảng; ñịnh kỳ tổng kết, ñánh giá rút kinh 
nghiệm; ký kết văn bản hợp tác ñào tạo và nghiên cứu khoa học dài hạn; xây dựng các tập thể 
khoa học trên cơ sở kết hợp các nhà giáo, các nhà khoa học của cơ sở giáo dục ñại học, của viện 
nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ñể thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 
ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
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