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QUYET DINH
Ban hinh Quy ilinh vG mO mdi vir diOu chinh chuomg trinh ddro t4o

HIEU TRTIOI\G TRUONG DAI HOC M6. DIA CHAT

Cin cri Quy0t dinh sO 7}l2}I4lQD-TTg ngiry l0ll2l20l4 cria Thri tufng chinh phu

v0 viQc ban hdnh Di€u lQ trucrng itai hgc;

ian cri Th6ng tu li6n tich s6 0712009/TTLT-BGDDT-BNV ngiry 151412009 cria BQ

Gi6o dpc vd Ddo t4o vd 86 NOi w vC huong ddn thpc hiQn quy0n tg chri, tu chiu trdch
,_t-:l_-- --i -r _ r:^ r.^ ,A 1 , | ^ , AnhtQm v0 thgc hiOn nhiQm vu, t0 chric bQ m6y, biOn ch6 d6i v6i don vi sy nghiQp c6ng l4p
gi6o dpc vd ddo tao;

Cdn cf Quy0t dfnh s6 $1}}}71QD-BGDDT ngiry 151812007 cia BQ Girio dsc vd Edo
tao vO vi0c ban hdnh Quy che dao t4o d4i hoc vd cao d6ng hQ chinh quy theo hQ th6ng tin chi;

Cdn cri Thdng tu s6 s7lzTl2lTI-BGDDT vO viQc sria d6i, b6 sung mQt s6 di6u cua

Quy chti ddo tao d4i hgc vd cao ding hQ chinh quy theo hQ th6ng tin chi ngity 2711212012

cta BQ Gi6o dUc vd Ddo tao;

Cdn cri Quy6t dinh sO 3S912}I3!QD-DTEH ngity 181412013 cira HiQu trucmg Trucrng
Dai hsc Mo - Dia cfr6t vC vi6c ban hdnh Quy crr;5 Aao iao dai hoc vd cao dang ne Jinfr q"y /i;>t-l
theo h6 th6ng tin chi va euyct Ji* 'i ,iiiqu-r'-.;;; tii,rort"i;; #;;:;'{r/ ,nrruirr
sung m6t s6 OiCu cira Quy ch6 dao t4o <l4i hgc vd cao ildng chinh quy theo hQ th6ng tin chi; i : i Sr ft l t+ C

Cbn cri Quy6t dinh s6 3576/QD-NDC ngdy 03112/2015 ctra HiQu trucrng Trucrng oa\'\ 1l,i1il:fi 0l

hgc Mo - Dia ch6t v0 viqc bi6n soan, diOu chinh d€ cucrng chi titit hqc phAn; 'ii\------
Cdn cri Quy6t dinh sO 3579/QD-MEC ngdy 03/12/20l5cria Hieu trudng Truong Dai \---?-

hgc Mo - Dia ch6t v0 viQc rd so6t, ddnh gi6vd cflp nhdt chucrng trinh ddo tao trinh dO d4i hqc;

Cdn cri Quy6t dinh sO 3598/QD-I\DC ngdy l7lI2l20l5 cria HiQu trucrng Trucmg D4i
hgc Mo - Dia ctr6t vC viOc Ban hdnh Quy tlinh xdy dqng, di€u chinh ChuAn ddu ra vd
Chuong trinh ddo t4o cria Trudng D4i hgc Mo - Eia ch6t;

Cdn cri Th6ng tu s6 }712}IS1TT-BGDET ngity 161412015 cria BQ truong B0 Gi6o
duc vd Ddo tao v0 viQc ban hdnh Quy dfnh diOu ki6n, h6 so, quy trinh mo ngdnh ddo tao,
dinh chi tuyOn sinh, thu hOi quy6t dinh mo ngdnh ddo tao trinh dd dai hoc, trinh dQ cao

d6ng, vC mrOi lugng kiOn thric t6i thi0u, y6u cAu vO ndng luc mir ngudi hoc dpt duoc sau khi
tiSt nghiQp COi vOi m6i"trinh dQ ddo tao ctra gi6o dpc d4i hqc vd quy trinh xAy dung, thAm

dfnh, ban hdnh chuong trinh ddo t4o trinh dQ dai hoc, thac si ti6n si;

" C'dn cri Th6ng tu sO 2212017/TT-BGDDT ngdy 061912017 cua BQ Gi6o dpc vd Ddo
t4q,vd-viQc Ban hdnh Quy dinh diOu kiQn, trinh tu, thtr tr,rc mo ngdnh ddo t4o vd dinh chi
tuyOn sinh, thu h6i quy0t dinh md ngdnh ddo tao trinh dQ d4i hgc;

X6t dC nghi ctra 6ng Truong phong Edo tao D4i hgc,



QUYET D[hlH:

Eidu f. Ban hanh kdm theo Qt yiit ilinh ndy "Quy tlinh vd mO mfi vi di6u chinh chutrng

trinh ilio t4o".

Didu 2. Quy6t clinh c6 hiQu lUc k€ ttl ngdy kj.
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B0 crAo DUc vA DAo rao
TRI/ONG DAr HQC wr6 - Op CnAr

cgNG HoA xA nglr cnu Ncui.l vryr NAM
DOc l4p - TU do - Hanh phrlc

QUy DI|IH VE Md Mor VA DrEU CHiNH CTilIONG TRitlH DAO TAO
(Ban hdnh kdm theo Quydt dtnh sO ,lb /QD-MEC ngdy$th(ng 0I ndm 2018

cila HiQu trudng Truong Dqi hpc Md - Dia chdt)

CI{TIONG I: QUY EINH CHUNG

Didu 1. Ph4m vi vd tl6i tuflrg 6p dgng
' 1. Quy dinh ndy 6p dpng cho viQc mo m6i vd <tiOu chinh c6c chuong trinh ddo t4o

d4i hgc g6m:

a) Mo chucrng trinh ddo t4o
- O6i vOi cdc ngdnh c6 t€n trong Danh muc ngdnh ddo tao cira BQ Gi6o dpc vd Ddo

tao: Xdy dlrng De 6n m& nganh chucmg trinh ddo t4o.
- DOi v6i c6c ngdnh kh6ng c6 t6n trong danh muc n6i tr6n: Xdy dpng Di dn mo

chwtng trinh ddo tgo thi di€m.
b) Di€u chinh cilc chuong trinh ddo t4o d6 dugc ban hdnh vd dd dugc tri6n khai

trong thgc t6 d6 cflp nhet nQi dung cho phu hqp hon v6i sq ph6t tri6n kinh t6 - xd h6i, khoa
hoc, cdng nghQ vd ki thuflt hiqn dai.

2. Quy dinh ndy khdng 6p dung cho c6c chucmg trinh ddo tao dat chuAn qu6c t6,
chucrng trinh tldo t4o liOn k€t qu6c tti.

Dii,u 2. Giii thfch rt ngfr
Trong Quy dinh nity, citc tu ngt du6i ddy duqc hi0u nhu sau:
1. Tin chi ld dcrn vitinh kh6i lugng hqc tap cua ngudi hoc.
a) MQt tin chi duo. c quy dinh t6i thi6u bing 15 gio hqc ly thuytlt vd 30 gio ru hsc,

chuAn bi c6 nhdn c6 hucmg d6n; hoflc bing 30 gio thlrc hanh, thi nghi€m, th6o luAn vd 15
gid t.u hoc, chuAn bi c6 nh6n c6 hu6ng d6n; ho4c bing 45 gio thgc tdp t4i co sd, ldm ti6w
lufln, bdi tQp l6n, ldm dO 6n, kh6a lu4n t6t nghiQp, ludn vdn, luQn 6n;

b) MQt ti6t hoc tin chi duo. c tinh bing 50 phirt hqc tdp.
2. fh6i tuong ki6n thirc tOl ttri6u COi voi mQt trinh d0 ddo t4o ctra gi6o dqc d4i hoc ld

s6 luqng tin chi bit buQc md nguoi hgc phii tich lfiy du-ry. c 0 trinh d9 ddo t4o d6, kh6ng bao
gdm sO luqng tin chi cin cdc hqc phan Gi6o {rc thO ch6t vd GiSo {rc Qu6c phdng - An ninh.

. 3. Chucng trinh ddo t4o ld hQ th6ng ki6n thric ly thuytit vd thgc hdnh dugc thiOt kO

d6ng bQ vdi phuong ph6p gi6ng d4y, hgc t4p vd ddnh gi6 ktit qud hqc tflp ec cam b6o ngudi
hgc tich lfry dugc ki€n thric vd d4t ducr. c ning lpc cAn thi6t d6i v6i m6i trinh d6 cria gi6o
dgc dai hqc.

4. Ngdnh ddo t4o ld tap hqp nhirng ki6n thric, k! ndng ohuy6n m6n 1i0n quan d6n
mQt lTnh vuc,khoa hgc hay mOt linh vuc hoat dQng ngh0 nghiQp nfr6t einfr."B0n canh kh6i
ki6n thric co bdn vd ki6n thirc co so (ctra kh6i ngdnh, nh6m ngdnh), k}rOi t<i0n thric ngdnh
-!'i,
(g.6,m'kiOn thric chung vd kiOn thirc chuy€n sdu cria ngdnh) trong m6i chuong trinh ddo t4o
trinh dO d4i hqc phii c6 khOi luqng t6i thieu 30 tin.tri tftOnglrirng vdi kiSn thrio ngdnh
cta ciic ngdnh gAn trong kh6i ngdnh, nh6m ngdnh. 
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5. Chdin dAu ra ld y€u cAu ttii thiOu v0 ki6n thric, k! ndng, th6i dO, tr6ch nhi€m nghA

nghiQp md nguoi hgc d4t dugc sau khi hoan thdnh chuong hinh ddo t4o, du-o. c co sd ddo t4o
cam ktit voi nguoi hoc, xd h6i vd c6ng bO c6ng khai cirng v6i c6c di€u kiQn il6m bdo thUc hiQn.

6. NAng lgc ngucri hgc d4t duo. c sau khi tdt nghiQp h kha nlng ldm viQc c6 nhdn vd
ldm viQc nh6m tr6n co s& tudn thri c6c nguy6n thc antodn nghA nghiQp, d4o dric ngh0 nghiQp
vd tdm huy6t v6i ngh6; bao g6m kitln thric, k! ndng, tinh chu dQng srlng t4o trong gi6i quyOt

cdcv6ne0 nen quan d6n ngdnh/chuy6n ngdnh tuong rmg d6i vdi m6i trinh dO ddo t4o.

CHI.IONG II
KHOr LTIqNG rrnN rHU'C T6r THTEU, ytu CAU Vn NANC LrJC MA .

Ncrtor HQC D]r,lD_rIq^c!1u IgrloJ]{_cHrEp ru6r rRiNH DQ
DAO TAO CUA GIAO DVC DAI HQC

Ei6u 3. Kh6i lugmg ki6n thric t6i ttri6u a6i vtni m6i trinh tIQ cria gi6o dgc it4i hgc.
Kh6i luqng ki6n thric tdi thi6u <t6i v6i c6c trinh d0 ddo t4o cria gi6o duc dai hoc

dugc quy dinh cU th0 nhu sau:
pOi vOi nhting ngdnh c6 thoi gian ddo tao 4 ndm khtii luqng ki6n thirc tich luy t6i

thiOu 140 tin chi. pOi vOi r*tfrng ngdnh c6 thoi gian ddo t4o 5 ndm ho4c 6 ndm thi kh6i
lugng ki6n thftc tich lu! tOi tnieu tuong ring ld 150 ho4c 180 tin chi.

Di6u 4. Y0u cAu vd ning lqc mi ngudi hgc ilgt tlugc sau khi t6t nghiQp A6i vni
m6i trinh tIQ cria gi6o dgc il4i hgc.

Ngoii c6c yOu cAu chung vC dpo dirc nghO nghiQp, th6i dO tu6n thti crlc nguy6n t6c
an todn ngh€ nghiQp, trinh dQ ly luan chinh trf, ki6n thric Qudc phdng - An ninh theo quy
dinh hiOn hdnh vd dat chuAn k! ndng str dung c6ng nghQ thdng tin co bin theo quy dinh
hi6n hdnh vC ChuAn k! ndng str dpng c6ng nghQ th6ng tin do 86 Th6ng tin vd Truydn
th6ng ban hdnh, ngudi hoc sau khi t6t nghiQp m6i trinh dQ cira gi6o dpc d4i hgc phdi dat
duo. c c6c yOu cAu ndng luc tOi tfriOu sau ddy:

l) Ki6n thftc:
C6 ki6n thuc l;i thuy6t chuy€n sdu trong linh vqc ddo tao; n6m virng k! thuat vd c6

ki6n thric thWc t6 dO c6 th6 gi6i quy0t c6c c6ng viQc phrlc t4p; tich lul rtugc ki6n thric n6n
t6ng vA c6c nguy6n ly co bin, c6c quy luflt t.u nhiOn vd xd hQi trong linh vgc dugc ddo tao dd
ph6t triOn kiOn thr?c m6i vd c6 th6 ti6p tpc hoc tflp d trinh dQ cao hcm; c6 ki6n thric qu6n ly,
di6u hanh, ki0n thric ph6p luQt vd b6o vQ m6i trucrng liOn quan ddn linh vgc duo. c ddo t4o.

2)Ky ndng:
- C6 ky nlng hodn thdnh c6ng viQc phric t4p ddi h6i vfln dsng ki6n thric ly thuy6t

vd thlrc tiSn ctra ngdnh dugc ddo t4o trong nhirng UOi cann kh6c nhau; c6 k! ndng phdn
tich, t6ng hqrp, d6nh gi6 dfr liQu vd th6ng tin, t6ng hqp y ki6n tQp thO vd su dsng nhirng
thenh tqu mdi ve khoa hgc cdng nghe dC gini quy6t nhiing v6n iI6 thFc t€ hay truu tugng
trong linh vuc dugc ddo t4o; c6 ndng lgc ddn ddt chuy0n m6n d0 xri ly nh0ng v6n d€ quy
m6 clla phuqng vd virng miOn;

, z Co k! n[ng ngoai ng0 d muc c6 tne ni0u dugc c6c y chinh cua mQt b6o c6o

hqy Hi ph6t bi6u vO c6c chri d0 quen thuQc trong c6ng vi6c li€n quan ddn ngdnh dugc
ddo tao; c6 thO sri dgng ngo4i ngt <t0 di6n d4t, xir ly mQt sO tinh hu6ng chuyOn mdn
th6ng thuong; c6 thO vi6t dugc b6o c6o c6 nQi dung don gi6n, trinh bity j,ki0n li6n
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quan d0n c6ng viQc chuy0n m6n.
3) NAng lgc tg chri vd tr6ch nhiQm

C6 ndng lgc ddn A6t ve chuyOn mdn, nghiCp vg dd dugc ddo t4o; c6 sang ki6n trong
qu6 trinh thpc hien nhiQm vU dugc giao; c6 khi ndng tg dinh hudng, thich nghi v6i c6c
mdi trucrng ldm viQc kh6c nhau; tq hgc tQp, tich lfiy ki0n thric, kinh nghiQm d6 nAng cao
trinh dQ chuyOn m6n nghiQp vu; c6 khi ndng dua ra duqc k6t ludn vA chc v6n d0 chuy€n
m6n, nghiQp vu thdng thudng vd mQt s6 v6n dO phirc tap v€ mpt k! thu4t; c6 nlng lpc l4p
k6 ho4ch, diOu ph6i, phdt huy tri tuQ tdp th€; c6 ndng lqc d6nh gi6 vd cii ti€n c6c ho4t
dQng chuy€n m6n 0 quy m6 trung binh.

HTIONG III: MO CI{TIONG rNiNrr DAO TAO MOI

Di6u 5. Nguy0n t5c m& chumrg trinh ilio tqo mdi
ViQc md chu<rng trinh ddo tao m6i phni d6p img c6c nguyOn t"ic sau ddy:
I. Cdc ngdnh mdi c6 nhu cAu xd hQi cao, dd duo. c di6u tra khdo s6t, c6 dU brio nhu

cAu ngu6n nhdn lgc tru6c m6t vA l6u ddi, c6 higu qui cao, d5p tmg nguyOn tfc cria su
ph6t triOn kinh tO-xa hQi;

2. Ehm b6o tinh hQ th6ng vd liOn thdng gita chuong trinh ddo tao d4i hgc, thpc si,
ti6n sitrong k0 ho4ch tdng thA phSt tri6n ngdnh;

3. Uu tiOn xdy dpg c6c ngdnh c6 tinh liOn ngdnh, dQc d6o, ph6t huy th6 m4nh cta
c6c d<vn vi; thric dAy li6n th6ng, li6n k6t ftong Trudng; hqp t6c vcri c6c viQn nghiOn cfu,
c6c doanh nghiQp vir chc co s0 sft dr;ng ngudi hoc sau t6t nghiQp; {-Iu ti0n mo ngdnh mdi
c6 khd ndng thu hft t6t ngu6n lWc x5 hQi;

4. Phi hqtp v6i quy ho4ch t6ng th6 trong ddo t4o, kO hopch ph6t triOn ngdnh vd su
ffi?ng, chfc ndng, nhipm vg, gfn li0n v6i viQc thqc hiQn chi€n lugc ph6t triOn cira Khoa vd
ctra Truong; c6 vai trd thi ttiOm ti€n phong cho hQ th6ng gi6o dpc i14i hgc ctra Vi0t Nam;
kh6ng trung v6i c6c ngdnh thuQc linh vuc khoa hgc, cdng nghQ do cdc Khoa khdc dang
ldm dAu mOi phg trdch;

5. Khi d0 xu6t md chuong trinh ddo t4o mdi, c6c Khoa cdn cri vdo Danh muc
ngdnh ddo tpo hiQn hdnh cta BQ Gi6o dqc vd Ddo t4o. N6u ngdnh m6i chua c6 trong,
Danh muc n6i tr0n, DO 6n md chufirg trinh ddo tao cAn ldm rO lufln cri khoa hoc vO ngdnh
ddo t4o ndy; thgc ti6n vd kinh nghi0m ddo tao cira mOt s6 nu6c tr€n thO gi6i, kdm theo it
*atOZ chucrng trinh ddo tao tham kh6o cira c<v sd gi6o duc dai hqc nu6c ngodi dd duo. c co
quan c6 thAm quy6n ki6m dinh vd cdng nhfln v0 chdt lugng hodc cho phdp thqc hi6n vd c6p
vdn bing; c6 it nh6t 02 y kitin d6ng thufln vd chuong trinh ddo tao c[ra co quan, t6 chfc
c6 nhu cAu su dqng ngu6n nhdn lqc trong linh vuc ndy; khA ndng dua vlro Danh muc ngdnh
ddo tao cua BQ Gi6o ftrc vd Ddo tao; dA xu6t phuong 6n v0 md s6 cira ngdnh sau thoi
han ddo t4o thi diOm tr€n co s0 trao ddi vdi 86 Gi6o dpc vd Edo tao;

6. Pht hqp v6i c6c ti6u chi kiOm dinh ch6t lugng chuong trinh ddo tao, c6c didu
kiQn dim b6o ch6t lugng hi6n c6, trong d6 c6 khd ndng chuyOn mdn cta d6i ngfi gi6ng
vi6n, khanAng bO sung ngu6n luc thuc hiQn cria Nhi Trudng vd ctra tung Khoa; c6 kh6
ndng khai thiic duoc ngu6n luc ctra doanh nghiQp, co quan, cric nhd tdi trg cfrng nhu cdc
ngu6rr'v6n ngodi ngdn s6ch vdcdc khi ning xd hQi h6a kh6c;

7. Uu ti€n dAu tu, ph6t triOn c6c di0u kiQn dim b6o ch6t lugng, dac biqt ld dQi ngfr
gidng vi0n, hQ th6ng gi6o trinh, tdi liQu tham kh6o, tdi chinh... trOn co sd huy d6ng, tich
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hgp cdc ngu6n luc hqp ph6p trudc khi tri6n khai ddo tpo ngdnh. Tdp trung dAu tu ngu6n
luc cho vi0c xdy dyng vd ph6t triOn c6c chuong trinh ddo tao thu6c diQn uu tiOn;

8. PhAt huy dugc hi€u qui ctra hgp t6c qu6c t0 dO xAy drmg chuong trinh vd tO

chrlc ddo tao, nhanh ch6ng d4t chuAn khu v.uc vd qu6c t6;

Di6u 6. Di6u kiQn chung tIO m& chucrng trinh dio tpo mcri
1. D6p img c6c nguy6n tic n6u tai Di6u 5 cria Quy dfnh ndy;
2. C6 co s0 vatchdt ftng thi6t bi b6o dam dap ung y6u cAu dao tqo nganh ddo t4o, cg th€:

a) C6 dtr phdng hgc, phdng thi nghi0m, xucrng thgc hdnh, co sd s6n xuAt thu
nghiOm vdi cric trang thi6t bi cAn thi6t d6p img yOu cAu cria ngdnh de nghi dugc ddo t?o;

b) Thu vi€n cua Trudng vd cta Khoa c6 dri ngu6n th6ng tin tu liQu (gi6o trinh,
bdi gi6ng, t6m tft bdi gi6ng, s6ch, t4p chi trong vd ngodi nu6c vd c6c tdi liQu cdn thi0t
kh6c) duq c cQp nhat dAy dt tdi th<ri di6m xdy dpg dd 6n, thu viQn cliOn tu c6 th6 liOn k6t
voi chc dcrn vi cirng linh vqc, cing chuy€n ngdnh ddo t4o trong vd ngodi nu6c, d6p ung
yOu cAu d4y, hgc c6c m6n hoc, chuydn d0 trong chucmg trinh <ldo tao vd thr,rc hiQn CC tai
kh6a ludn, ludn vin, lufn dn;

c) C6 trang th6ng tin diQn tu (Website) dugc cQp nhdt thucrng xuydn, c6ng b6 c6ng
khai cam t<Ct ctr6t lugng gi6o duc vd kOt qu6 ki6m dinh chdt lugng giiio duc; c6ng khai
danh s6ch dQi ngfi gi6ng vi6n co hiru, giAng viOn thinh gi6ng, sinh viOn tning tuy6n, t6t
nghiQp vd duo. c c6p bing hdng ndm theo c6c kh6a hoc, ngdnh hqc (trt c6c ngdnh ph6i b6o
mflt th6ng tin theo quy dfnh cria ph6p luflt); tl lQ viQc ldm cria sinh vi6n sau 1 ndm t6t
nghiQp c6c ngdnh dang ddo t4o t4i co sd ddo t4o; c6ng khai mric thu hgc phi vA chi phi ddo
t4o cria co s6 ddo t4o; cdng khai chuAn dAu ra vd chucrng trinh ddo tao cta t6t chcdc ngdnh
dang t6 chirc ddo tao;

d) C6 hQ th6ng t6 chric vd quin li ddo t4o theo chuAn ki0m dinh ch6t lugng chuong
trinh ddo tao;

e) C6 cilc c6ng trinh xdy dpg phpc vq ho4t dQng gini ffi, th6 thao, vdn h6a vd c6c
c6ng trinh y tO, dich vu d0 phqc vq c6n bQ, gi6ng vi6n vd sinh vi6n;

0 C6 don vi qudn li chuy6n trdch ddp img yOu cAu chuyOn m6n nghiOp vq qudn li
ho4t dQng ddo tAo;

3. C6 ngu6n nh6n lgc vd ngu6n tdi chinh phu hqp dC thqc hiQn chucrng trinh ddo tao;
4. Kh6ng vi ph4m c6c quy dinh hiQn hdnh vd tuy6n sinh, t6 chric ddo tao, quin li ddo

t4o vd c6c quy dfnh liOn quan kh6c cria ph6p ludt trong vdng 3 ndm tinh i16n ngdy Khoa dA
nghf md chucrng trinh ddo tao.

DiAu 7. Di6u kiQn m0 chuomg trinh diro t4o dfl c6 trong danh mgc nginh ddro t4o
cria Nhi nur6'c

1. D6p 'tngchc di6u kiQn chung quy dinh t4i DiOu 6 quy dinh ndy;
2. Dli ngt giing vi6n, c6n bQ nghi0n ciru co hiru (gqi ld gi6ng vi0n co hiru) bio

dim vO sti lugng, ch6t"lugng, trinh d0 vd co c6u d0 t6 chric ddo tao trinh d0 dai hqc ngdnh
d6ng k;f. ddo t4o, kh6ng trirng v6i gi6ng viOn co hiru ld di6u kiQn ddo t4o trinh dQ d4i hqc
ctla cdc ngdnh kh6c dang ddo tao, trong d6 c6 it nhAt 0l (m00 tii5n si cirng ngdnh chiu tr6ch

frhiQm chri tri, t6 chric thgc hiQn chuong trinh ddo t4o vd cam k6t dim b6o ch6t lugng ddo
t4o trudc co sd ddo t4o vd xd hQi; cU thO:

. 
a) C6 it nhet 10 (muoi) gi6ng viOn co hiru c6 trinh d0 thac si tro 16n cung ngdnh
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ho{c ngdnh gAn v6i ngdnh ilSng ky ddo t4o, trong d6 c6 it nhdt 01 (mQt) ti6n sTvd 04 ft6n)
thac si ho{c 02 (hai) tiOn sI vd 02 (hai) thac si cing ngdnh ddng ky ddo t4o

b) Ginng viOn co hiru giing d4y it nhfitlOy" kh6i luqng chucnrg trinh ddo tao; kh5i
lugng ki6n thfc cdn l4i do gi6ng vi0n thinh gidng (trong vd ngodi nudc) dd dl(-ry. c ky k6t
hqp d6ng thinh gi6ng v6i co so ddo t4o thr;c hiQn. C6c giing viOn co hiru vd thinh giing
rt ,.
<lOu phdi c6 chuyOn m6n phir hgp v6i nQi dung c6c hoc phdn dugc phdn c6ng gi6ng d4y.

c) D6i v6i c6c ngdnh m6i md chua c6 thac si ti6n si du-o. c ddo t4o trong nu6c, n6u, ." x ,
chua dri sO lugng gi6ng vi€n co hiru c6 trinh d0 th4c si, tiOn si ctng ngdnh theo quy dinh
thi c6 thO thay th6 bing th4c s! ti6n si ngdnh gAn. C6c gi6ng viOn ndy phii c6 kinh nghiQm
gi6ng d4y trinh i10 dai hgc it nfr6t OS (nam) ndm vd c6 it nh6t 02 (hai) c6ng trinh khoa.hgc
thu6c linh vuc ngdnh ddng ky ddo t4o dd c6ng b5 trong 05 (ndm) ndm tinh d6n ngdy ccy sd
ddti t4o ddng lqf m& ngdnh ddo t4o.

Di6u 8. Di6u kiQn mO chucrng trinh dio t4o thf tli0m
1. Ei6u kiQn mcr chuong trinh ddo t4o thi di6m dugc 6p dUng theo quy dinh tai Ei6u

7 c'ia quy dinh ndy.
2.Edc thir cria chucrng trinh ddo t4o thi di6m: YOu cAu vC OOI ngfl c5n bQ dung ngdnh

ddo t4o c6 thO dugc thay th6 bang nhirng ngudi c6 chuyOn mdn phu hqrp (ngdnh gAn) vdi
ngdnh ddo tao. C6c gi6ng vi6n ndy phii c6 kinh nghiQm gi6ng d4y trinh d0 dai hgc, th4c si
(ngdnh gAn) it ntr6t S ndm vd c6 it nh6t 2 trongsti c6ng trinh khoa hgc du-o. c c6ng bO trdn
c6c t4p chi khoa hgc chuyOn ngdnh c6 trong danh mpc cria HQi clgng Chric danh gi6o su
nhd nu6c quy dinh trong 5 ndm trd l4i ddy thuQc linh vpc ngdnh d0 nghi ddo t4o.

Di0u 9. Hd so thim tlinh tld 6n m& chuong trinh diro t4o
1. H6 scv (g6m cn b6n in trOn gi6y vd b6n diQn tu) d0 nghf thAm dinh OA an mcr chucrng

trinh ddo t4o (ggi tat U ftO so D0 6n) do Khoa chuy€n mdn thqc hiQn bao gdm (PhU hrc):
a) Thuy6t minh su can tni6t m6 ngdnh ddo tAo;

b) Thuy6t minh ndng luc cua co sd ddo t4o (dQi ngfi giang viOn, c6n b0 khoa hgc ccr

hfru ngdnh dC nghf md ngdnh ddo t4o; co sd vQt ch6t, trang thi6t bi, thu viQn, gi6o trinh;
ho4t dQng nghiOn criu khoa hgc vd hqp t6c qu6c tti); -.

c) T6m t6t chuong trinh ddo t4o vd k6 hoach ddo t4o (bao g6m ci d6i tugng vd di6u
.A

kiQn tuy6n sinh, dg kiOn tuyOn sinh trong 03 (ba) ndm <10u);

d) Bi6n bAn bu6i Hdi th6o c6p Khoa/ Trudng g6p y dC an (kdm theo y ki6n d6ng
g6p cira c6c nhd khoa hoc, circ co scy su dpng ngudi hgc sau t6t nghiQp);

e) Bi0n bin cua HQi ddng khoa hoc ddo t4o Khoa th6ng qua t10 6n mcy ngdnh ddo tao;
f) L1i lich khoa hoc cria giang vi0n co htu theo mdu t4i PhU lUc vd Phi6u tp drinh gi6

thrlc hiQn c6c <tidu kiQn mo ngdnh ddo tao cta co sd ddo t4o theo mdu t4i Phq hrc;
g) Minh chring vC nhu cAu xd hQi d6i v6i ngdnh dV kiOn md mdi, bao g6m k6t qui

kh6o s5t tinh hinh viQc ldm cua sinh viOn t5t nghiQp trong cirng lTnh vgc 6 dia phuong, khu
vgc; y ki6n cta nhting eo quan, doanh nghiQp str dpng lao dQng, dq b6o nhu cAu nhdn luc
trong lTnlr vr;c phuc vu ph6t tri€n kinh tti - xd hQi:

. -.Phi6u kh6o s6t ud nlu cAu ngu6nnhdn lgc O6i vOi ngdnh ddo t?o;

r.,., '!L Phi0u kh6o s6t y kiOn vO chudn ddu ra cho chucrng trinh ddo tao.
h) C6c minh chimg vA xdy d1mg vi thAm dinh chuong trinh tldo t4o, bao g6m: Quy6t

dinh thdnh lflp t6 so4n th6o chuong trinh ddo t4o; Quy6t dinh thanh lflp HQi d6ng thAm dfnh
5



chucrng trinh ddo t4o vd c6c <liOu kiOn dim b6o ch6t hgng ddo tao (sau t16y gqi ld HQi ddng
thAm dinh); K6t luQn cria HQi d6ng thAm dinh;Vdn bin gihitrinh cta co s0 ddo t4o v0 viQc
r.,1, ' ;.
di6u chinh, b6 sung chucrng trinh ddo tqo vd c6c di€u kiQn d6m bdo chdt lugng theo kOt

lufln cria HQi d6ng thAm dinh (n6u c6);
i) Bi0n bin chi ti6t cuQc hgp thAm dinh DC 6n ci.r- HQi cl6ng Khoa hqc vd Ddo tao

cria Khoa;
j) Danh sdch gi6i thiQu 3 c6n bQ khoa hgc ngodi Khoa/Trudng c6 ngdnh phu hqp c6

thO tham gia HQi d6ng thAm dinh Dd 6n mo chucrng trinh ddo tao theo m6u;

2. HO so dO nghf ban hdnh chuong trinh vd th6m dinh kiQn t6 chric ddo t4o
(g6m c6 b6n in vd bdn diQn trl ):

a) Vdn bin gi6i trinh ctra Khoa v€ viQc stra chfia, hodn thiQn h6 so EO an theo ktit
lufln cira HQi il6ng thAm dinh c6p Nhd tu*g;

b) Cric vdn bin d6 stra chta, hodn thiQn g6m: 5 quyOn Oe an md chuong trinh ddo
t4o, 5 quy0n chucrng trinh ddo t4o, 5 quy0.r d€ cucnrg m6n hoc, 5 quy6n hd so c6n bQ

tham gia gitrngdqy;
c) Bi0n bin ctra HQi ddng khoa hoc ddo t4o ctra Nhd truong th6ng qua dO 6n md

ngdnh ddo t4o;
d) Cdng vdn tt6 nghi mo ngdnh ddo tao cria Nhd trucrng (tom tdt qu6 trinh xdy dpg

dd 6n md ngdnh ddo t4o, khing dinh d6m b6o di€u kiQn mo ngdnh ddo t4o theo quy <linh);
e) Quyi5t nghi ctra HQi tt6ng trucrng vO viQc mo ngdnh m6i;
f) H6 scv md ngdnh ddo t4o sau khi hodn thiQn duoc c6ng b6 c6ng khai trdn trang

th6ng tin diQn tft cua Nhd trudng trudc khi gtri h6 so it nhAt 20 (hai muoi) ngdy;
g) EAu mOi nnan h6 so ld phdng Edo t4o D4i hgc. Trong vong 7-14 ngdy ldm viQe

(kh6ng kO ngdy 15, ngdy cu6i tuan;, phdng Edo t4o Dai hgc c6 tr6ch nhiQm trd ldi Khoa vC

tinh dAy dtr cria h6 so ho{c cAn phai bO sung, hodn thiQn.

Di6u 10. Quy trinh m0 chucrng trinh dio t4o
Budc 1: KhAo siit, x6c dfnh nhu cAu nhdn lgc theo trinh dQ vd ngdnh ddo tao; kh6o

s6t nhu cAu cira nguoi su dgng lao dQng a6i vcyi nguoi t6t nghiQp ngdnh ddo t4o k6t hqp
v6i y6u cAu v0 khOi luqng ki6n thric tOl tfri0u vd y6u cAu vC ndng luc ngudi hgc dpt dugc
sau khi ttit nghiQp;

Bu6c 2: Xdy dlmg mgc ti6u chung, ffi$c ti€u cu thO vd chuAn dAu ra ctra chuong
trinh ddo tao; e

Buric 3z Xdc dinh c6u tnic, kh6i lugng ki6n thirc cAn thi6t cria chucrng trinh ddo tao.
Higu truong ra quy6t dinh thdnh lflp t6 sogn th6o chucmg trinh dio t4o (sau d6y goi ld T6
sogn th6o) trOn co s0 dC nghi cira Tru<mg khoa dO thyc hiQn xdy dpg chuong trinh ddo tao
dam b6o mgc ti6u ddo t4o vd chuAn dAu ra vO t<i6n thirc, ndng lgc, ki ndng, phAm ch6t d4o

dirc Sal phAm ctra bu6c ndy ld Dq thAo chucrng trinh ddo t4o dn 1.

6
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Thdnh phAn Td so4n th6o ld nhirng nguoi am hiOu v0 ngdnh ddo tao vd c6 ndng lqc
. ,ia

xdy dr,mg, ph6t tri6n chucmg trinh ddo t4o bao g6m: E4i diQn don v! chuy0n mdn liOn quan,

dai diQn phdng dio t4o, mQt sO gidng vi€n dring ngdnh ddo t4o, mQt s6 nhd khoa hgc, chuyOn

gia gi6o dgc trong vd ngodi nu6c, cric thdnh phAn [0n quan kh6c theo yOu cdu cira ngdnh ddo

t4o vd clai diQn mQt s6 doanh nghiQp/c<r quan sri dqng lao dQng thuQc ngdnh. Hi0u Truotrg
quytlt dinh ti6u chuAn, sO luqng thanh vi€n tham gia T6 soan thdo.

Budc 4: T6 so4n th6o, thio luQn tfri6t t6 phitiu didu tra, lflp ke ho4ch diOu tra kh6o
s6t, x6c dinh th6ng tin cAn thu thQp, c6c d6i tuqng vd thdi gian tliOu tra kh6o s6t, dq to6n
kinh phi di6u tra kh6o s6t, tflp hu6n, ti6n hdnh <1i0u tra thri vd di6u chinh phi6u didu fta vd
tiOn hdnh diOu tra kh6o s6t c6c nh6m dOi tuqng c6 li0n quan. TrOn co so xu li phiOu diOu

tra vd thdng tin li6n quan. p6i chitiu, so s6nh v6i chucrng trinh ddo t4o cirng trinh d6, cirng
ngd'nh cta cilc co sd ddo tao kh6c 0 trong nu6c vd nu6c ngodi hodn thiQn chuong trinh

.-A
ddo t4o dC xdy dVng Dr rhdo chtrong trinh ddo tso ldn 2.

Bu6c 5: Thitit te ed cuong chi tiOt c6c hgc phAn theo chuong trinh ddo tpo dd x6c
+' | 

^^ 
1 tdinh. TO chric xdy dlmg chudn ddu ra cho timg m6n hoc trong Dw thdo chaong trinh ddo

tqo lAn 2 theo chuAn dAu ra ctra chuong trinh ddo t4o theo trinh t.u sau:

- Td chric hQi th6o vO xdy dpg chuAn dAu ra cho c6c m6n hgc trong chucrng trinh.
- Xdy dlmg chuAn dAu ra cho timg m6n hoc trOn co so chuAn dAu ra ctra chuong

trinh ddo t4o.
-l- T6 chric hqp HQi d6ng khoa hgc ddo tao ctra Khoa/BQ m6n chuy0n m6n d6nh gi6

chuAn dAu ra c6c m6n hgc. Cdn cri vdo di6u kiQn d4c thu cta minh, cdc Khoa/BQ m6n
x6c dinh chuAn dAu ra cho tirng ngdnh ddo t4o, chuAn dAu ra ctra timg m6n hgc dd hoan
thiQn chucrng trinh ddo t4o nhim d6p rmg cao nhu cAu x5 hQi.

- T6 chrlc diAu chinh chuAn dAu ra theo ktit ludn cira H6i d6ns khoa hoc ddo tao
cua Khoa/BQ m6n chuy6n m6n.

f , a'
KOt qud cria bu6c ndy ld Chudn ddu ra tlch hqp t* chudn ddu ra cdc m6n hoc ci;a

chuong trinh ddo t4o d0 xu6t.
Bu6c 6: Xdy dymg Ma trQn phdt triAn kiAn thuc, lc| ndng hay trinh tu ddo tgo cdc

m6n hoc hay lrqc d6 phdt fiAn ki€n thuc, kT ndng. HQi d6ng khoa hoc dlro t4o cira Khoa
x6c tlfnh trinh t.u thgc hiQn c6c kh6i ki6n thric vit chc mdn hoc dat chuAn d6u ra m6t c6ch
t6i uu. Trinh tu c6c m6n hgc m6 td rO sp ph6t tri6n ki6n thric, ki ndng vd phAm ch6t d4o
dric qua nghiOn ciru, hgc tQp d m6t hoflc nhiOu mdn hoc trong mQt giai doan nh6t dinh
hodc trong todn bQ qu6 trinh ddo tao. Sdn phAm cua bu6c ndy ld Ma trQn phdt niAn ki€n
thuc, lii ndng *ng vdi trinh tu thwc hiAn cdc m6n hgc dd xdc dinh. K6;t qui t6ng hqp cira
ma trAn chuAn dAu ra ndy giirp x6c dinh trinh tg ph6t tri6n c6c ki6n thirc, ki ndng, phAm
chAt dpo dr?c vd ndng lgc 6p dUng ki6n thric vdo thuc ti6n vd ld co so tlO hoan thiQn Dw
thdo chuong trinh ddo tgo tdn 2.

Budc 7: T6 chric hQi th6o 6y y kien ctra gi6ng vi6n, c6n bQ quin ly trong vd ngodi
co sd cldo t4o, c6c nhd khoa hoc, dai diqn dcrn vf stt dgng lao dQng liOn quan vd ngudi dd
.4. . A
tdt nghiQp (n6u c6) vC chuong trinh ddo t4o vd hodn thiQn chuong trinh ddo t4o n6i tr€n.
Sdn phdm buoc ndy ld Du thdo chaong trinh ddo tqo ldn 3.

. Budc 8: HQi tl6ng Khoa hgc - Ddo t4o ctra Khoa chuyOn mdn thAm dinh g6p y hodn
qhlnli,"d6i chi6u chuong trinh ddo t4o vdi chuAn dAu ra, c6c ti0u chuAn ki6m dfnh ch6t
luqng vd rd so6t c6c ngu6n lgc, phdn tich hiQu qui kinh t6 - xd hQi, ho4ch to6n chucrng
trinh vdi viqc dinh vi nghO nghiQp cira sin phdm ddo t4o. Sin phdm cria buoc ndy ld

:t,l
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Chuong trinh ddo tgo hodn chinh.
Bu6c 9: Trutrng khoa trinh/nQp chuong trinh <ldo tao hodn chinh th6ng qua phdng

Edo tao D4i hgc ldm dAu m6i eC trinh HQi d6ng khoa hgc vd ddo t4o cira Trudrng xem xdt
ti6n hdnh c6c thri t.uc thAm dinh vd 6p dU.tg;

Didu 11. Chu6n bi cdc didu kiQn m0 ngirnh vir dim bio ch6t tugrg
Nhd trudng thAm dinh ttiOu kiQn t16m bAo ch6t lugng gi6o dpc theo cdc ti0u chuAn

, .i
ki6m clinh chuong trinh gi6o dpc cria BO Gi6o dpc vd Ddo t4o. HQi d6ng thdm dfnh diOu

kiOn mo ngdnh do HiQu truong quytit dinh dUa tr0n d0 xu6t cria phdng Ddo t4o D4i hgc c6
nhigm vu t6 chric kh6o s6t, ki0m tra tinh hinh thpc t6, b6o c6o eC Uieu trucrng xem xdt

A. -. ,quy€t <Iinh mo ngdnh ddo t4o mdi.
' 1. T6 chric kiOm tra vd x6c nhQn ciic di0u kiQn thpc tti vC OOi ngfr gi6ng vi0n co

hfiu cira Nhd Trudng (danh s6ch vd ngdnh ddo t4o) thdng qua h6 so g5c, cp th6: Bdng
luong cua Nhd Trucrng trong 06 th6ng li0n t.uc (tinh <16n thoi di6m ki6m tra), sO b6o hiOm
(eOi vOi gi6ng vi6n trong d0 tu6i lao dQng), quy6t dinh tuy6n dung, hqp d6ng tuy€n
dUng; eOi ctrltiu t6n ngdnh trOn vdn bing vdi tOn ngdnh cua gi6ng vi0n co hiru ghi trong
danh s6ch. OOi vOi nhfrng gi6ng vi6n co hiru ldm vi€c theo cn6 AO hgp d6ng lao dQng/ hqp
rl
d6ng ldm viQc thi hgp d6ng phii ghi 16ldm viQc toan thcri gian cho Nhd Trubng.

2. TO chtic ki€m tra vd x6c nhfln co sd vflt ch6t, trang thi6t bi thlrc t0 cira Nhd
trudng: phdng hoc, phdng thi nghiQm, xuong thgc hinh, co sd sin xu6t thir nghiOm,
thu vi6n, c6c c6ng trinh x6y dpg phUc vg ho4t dQng gi6i tri, thO thao, vdn h6a, cfc cdng

.Atrinh y t6, dich vp phr,rc vp c6n bQ, giing vi6n, sinh viOn; danh muc s6ch, tpp chi phqc vq
ddo tao ngdnh de nghi dugc ddo t4o kdm theo c6c minh chring xay dtmg thu6, mua, duoc

,At{ng, duo. c cdp, chuy6n nhugng (ddi chiOu v6i s6 tdi sAn, h6a dcrn, chimg tir bdn g6c). D6i
v6i c6c m6y m6c, thi6t bi dugc t{ng tu c6c t6 chrlc, c6 nhdn nudc ngodi thi phii co gi6y
td cria co quan c6 thAm quy6n cho ph6p ti6p nh{n vd nhflp khAu.

3. T6 chirc ki6m tra c6c n6i dung vO tdi chinh dp kitin cho 1 kh6a ddo t4o
;.- Cdc ngu6n thu tdi chinh phUc vU ddo t4o cho 1 kh6a;

- Mric thu hgc phi vd c6c khoin thu kh6c cho mQt tin chi ho{c cho timg ndm hoc
vd dg ki6n cho todn bQ kh6a hgc; e

- K6 ho4ch phdn bd su dpng ngu6n thu, trong d6 c6 phAn trich d€ tang cuong
c6c <tiOu kiQn dim b6o ch6t lu-o. ng; Chinh sdch hgc b6ng vd kOt qud thUc hiqn trong

i. , A ,mdi ndm hgc (s6 lugng hgc bdng vd t6ng s6 ti6n tucrng ung, t6ng sO ti0n hqc b6ng
ngodi ngdn s6ch nhd nu6c).

- E6nh gi6 tinh bOn virng v0 mat tdi chinh ctra chucrng trinh ddo t4o.
ViQc ki6m tra ph6i lflp thdnh bi6n bin, tOi ttriOu g6m 4 bdn chinh, c6 cht ky cua

Chri tich HQi d6ng thAm dinh diAu kien md ngdnh.

Di0u 12. Thim tlinh cdp Nhir trudng
1. Hieu truong ra quy6t dinh thdnh lap Hoi ddng thAm.dfnh chucrng trinh ddo t4o

(sau ddyggiD HOi tl6ng thAm dinh) theo dC nghi cria truong phdng Edo t{o D4i hoc. Ti0u
thqan vA ccy c6u HQi ddng thAm dinh duqc quy dinh nhu sau:

. r rr^. rl
'a) HQi d6ng thdm dinh c6 it nhat 5 thenh vi6n ld cdc giito su, ph6 gi6o su, ti€n si

dring ngdnh; trong d6 c6 it nh6t mQt ngudi dai diQn cho cilc dcrn vi su dgng lao dQng sau

ddo t4o; c6c thdnh vi0n Td so4n th6o khdng tham gia HQi tt6ng thAm dinh. Khuytin khich
8
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moi gi6ng vi6n c6 uy tin cua chc trudrng dpi hgc nu6c ngodi tham gia hQi d6ng thAm dinh
chuong trinh;

b) Trudng hgp kh6ng c6 ngudi dai diQn cho don vi str dgng lao dQng du tiOu

chuAn tham gia HQi tl6ng thAm dinh thi c6 th6 moi ngudi c6 hgc vf th4c sT tir 3 ndm trd
lOn cirng ngdnh ddo t4o vd c6 ttii ttri0u 5 ndm kinh nghiQm thuc tiSn thuQc lTnh vqc cua
chuong trinh ddo t4o tham gia ldm riy viOn hQi d6ng thAm dinh chuong trinh ddo tao
trinh dQ tt4i hqc.

c) HQi d6ng thAm dinh g6m Chri tich, Thu ky vd mQt sd uj,vi6n, Chu tich HQi
ddng ld ngudi ngodi trucrng; c6c thdnh viOn cria hQi d6ng thAm dinh phii dtin tu it nhdt 2
co sd ddo t4o kh6c dang ddo t4o cirng ngdnh vd cirng trinh d0 vdi chuong trinh ddo.tao,
trong d6 c6 itnhilt0l gi6o su ho{c ph6 gi6o su c6 kinh nghiQm ddo t4o, xdy dlmg chucrng
trinh ddo tao thuQc linh vuc ngdnh dC nghi cho phdp ddo tpo (tru thdnh viOn d4i diQn cho
dcrn vf sri dpng ngudi hgc sau tdt nghiQp).

d) D6i vdi chuong trinh ddo tao thuQc ngdnh lAn dAu tiOn duq c d€ nghi ddo t4o d
ViQt Nam ho4c ngdnh m6i chua c6 trong danh mr,rc ddo t4o thi thanh viOn hQi d6ng
thAm ctinh ld nhirng ngudi dri ti6u chuAn, thdnh phAn theo quy dinh nhrmg c6 thO thuQc

ngdnh gAn; ntiu thuQc ngdnh gAn phii c6 it nhAt 5 ndm kinh nghiQm ddo t4o trinh d0 tlai hqc
ho4c th4c si vd c6ng UO it nfr6t 01 c6ng trinh khoa hoc liOn quan dtin ngdnh <16 nghf cho
ph6p ddo t4o (trir thanh vi€n d4i diQn cho don vi str dpng nguoi hgc sau t6t nghi6p); t6i
thi6u c6 2 thanh viOn ld ngudi ngodi co sd ddo tao.

2.Thhmdinh chuong trinh ddo t4o

a) HQi d6ng thAm dinh cdn cri vdo c6c quy dinh cira quy ch6 ddo t4o hi6n hdnh d6i
voi c6c trinh d0 tucrng img; c6c quy dfnh hiQn hdnh vO chucrng trinh ddo t4o; y6u cAu cua
ngdnh ddo t4o vd mgc tiOu, chuAn dAu ra ddxhc dinh d6 thAm dinh chuong trinh;

b) CuQc hop cria hdi ddng thAm dinh phii duqc ghi thdnh biOn bin chi titit; trong
d6 c6 kOt quA bi6u quyOt vO f0t ludn ctra HQi d6ng thAm dinh, c6 chft kli ctra c5c thdnh
vi€n hQi tl6ng;

c) HQi ddng thAm dinh phii k6t tuan rO mQt trong c6c n6i dung sau: H6i ddng
th6ng qua chuong trinh ddo t4o, khdng cAn chinh sua, b6 sung ho{c HQi d6ng th6ng qua

chuong trinh <ldo t4o nhtmg y6u cdu phii chinh stra, b6 sung vd nOu nQi dung cg thO cAn
phii chinh sua, bi5 sung ho{c HQi d6ng kh6ng th6ng qua chuong trinh ddo t4o vd nOu ly
do khdng dugc th6ng qua.

d) Bi0n bin thAm dinh phii co chft ky, ghi 16 h9 tOn ctra Chri tfch vd Thu ky HQi
d6ng thAm dinh vd d6ng d6u cria co so ddo tao.

Di6u 13. Quy6t ilinh m& nginh ddro t4o
1. HiQu truong b7 d,a nghi BQ Gi6o dgc vd Edo t4o xem x6t vd ra quytlt dinh mo

ngdnh ddo tao ntiu d0 6n ducr. c HQi <t6ng thAm dinh chuy€n m6n c6p Truong th6ng qua;

c6ng b6 c6ng khai chucrng trinh <ldo tpo, mgc tiOu, chuAn dAu ra ctra chucrng trinh ddo tao
vd c6c diOu kiQn ddm bAo thUc hiQn tr6n trang th6ng tin diQn tuctra Nhd trudng.

' 2.. Viqc xem x6t h6 so m6 ngdnh ddo tao dugc BQ Gi6o dr,rc vd Ddo tao thuc hiOn

trong thoi han 30 (ba muoi) ngiy ldm viQc, k0 tu ngiy nhfln dugc h6 so cira co so ddo tqo.
; '!:

Di6u 14.T6 chrfrc diro t4o
1. Nha trucrng t6 chr?c ddo t4o khi da d6p ring <tAy dir c6c diOu kien dim b6o
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ch6t lugng ddo t4o theo quy ilinh.
2. TO chirc tuyOn sinh ddo t4o ngdnh mdi trong ndm n6u dugc HiQu truong Nhd

.t
trucrng quyOt dinh ddo tao tru6c thoi diOm 30lll cta nim tru6c d6i voi bflc ddo t4o d4i
hoc. Sau thdi di€m ndy, viOc tuy€n sinh sE du-o. c xem x6t vdo nim tiOp theo.

CHIIONG IV: DIEU CHINH CHITONG TniNTT EAo TAo

Di6u 15. MBc tiOu cria viQc didu chinh chuong trinh diro tqo
1. Ph6t huy hiQu qu6 liOn th6ng, li6n ktit trong t6 chric ddo t4o theo ciic Quy chO

ddo t4o cira Nhd trudng;
2. Ei6u chinh nQi dung ddo t4o, phucrrg ph6p d4y - hec, ki6m tra, d6nh gi6 vd

phtiong thric quin H g6n vdi chuAn ddu ra cira chuong trinh ddo t4o; ndng cao hiQu qui vd
ch6t luqng ddo t4o, <t5p ring nhu cAu xd hQi vi khi ndng thu hrit c6c ngu6n lpc, phir hqp
v6i phucmg thrlc ddo t4o theo tin chi.

3. Ting cudng hQi nhflp qu6c t6; thgc hiQn liOn th6ng li6n k6t voi c6c dai hsc ti6n
ti6n trong khu vuc vd thi5 gi6i trong cdng nhfln vd chuy€n d6i tin chi, giao luu, trao d6i
crln bQ vd sinh vi6n, c6ng nhfln vdn bing vd chimg chi ddo t4o.

Di6u 16. Quy trinh c$p nh$t chuong trinh dho t4o
Budc l: Cdc khoa/bQ m6n lflp k6 ho4ch cpp nh4t, dbnhgi|chucrng trinh ddo t4o;
Bu6c 2: Cdc khoa/bQ m6n thu thflp th6ng tin, minh chimg liOn quan dtin sq cAn

,t 'A,thi0t phai cQp nhat chucmg trinh ddo t4o (nhtng thay d6i trong quy dinh cira nhd nu6c,
cia co sd ddo t4o vA chucrng trinh ddo t4o; nhirng tiOn bQ m6i trong linh vuc khoa hgc
thuQc ngdnh, chuyOn ngdnh; c6c v6n dC kinh ti5 xd hQi, ktit quA nghi0n criu li€n quan di5n

chucrng trinh ddo t4o; ph6n h6i cria c6c b6n liOn quan; nhtng thay d6i hoc phAn, m6n hgc
ho4c nQi dung chuy6nm6n...);

Budc 3: C6c khoa/bQ m6n D6nh gi6 vd xdy dpg b6o c6o, ddtth gi6vO tinh hiOu qud
cira chuong trinh ddo t4o dang thuc hiQn (d6p tmg so v6i chuAn dAu ra vd muc tiOu dd x6c
dinh; sU th6ng nh6t va gan t6t giira nQi dung chuong trinh, phucrng ph6p ki6m tra dhnh gitt,

x ..,,.^
ngu6n tdi li€u phUc vU hgc tQp vd giang day...); so s6nh gifia kOt qui nghi0n ciru vO y6u cdu
phdt tri6n chucrng trinh ddo t4o vd mric dQ d6p rmg yOu cAu cia chuong trinh ddo t4o dang
thqc hiQn; dU ki6n t6c dQng ctra viQc thay ddi, cap nhat chucrng trinh ddo tao;

Bu6c 4: Chc khoa Du thio nhtrng nQi dung cAn sua d6i, cQp nhft chuong trinh ddo
t4o vd trinh HQi <16ng khoa hgc vd ddo t4o Nhd trudrng xem x6t th6ng qua;

Bu6c 5: HOi d6ng khoa hoc vd ddo t4o Nha trudng xem x6t, thdng qua nQi dung
stra d6i, cap nhAt chucrng trinh ddo t4o vd trinh HiQu tru6rng ky quy6t dinh ban hdnh
chuong trinh <tdo t4o sua O6i, U6 sung. N6u cdn thi6t, HQi d6ng khoa hoc vd ddo t4o Nhd

.!
truong quy6t <tfnh viQc thdm dinh chucmg trinh ddo tpo stra d6i, bO sung theo Di6u 12

cta Quy dfnh ndy.
I

CITUONG V: DANH GIA vIEC TIilIC HIEN CIilIONG TRiNHDAo TAo

r , ''Didu 17. Dinh gi6 viQc thqc hiQn chucrng trinh dio t4o
l. pOi vcri chuong trinh ddo t4o dd c6 trong danh mgc ngdnh ddo t4o cua Nhd nu6c.
a] lt nnat 2 ndmmOt ldn, cric klroaibQ m6n chuyOn m6n truc thuQc Nhd truong phdi td
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chirc danh gi6 chuong trinh ddo t4o theo quy dinh tai Di€u 16 ctra Quy dinh nny (tu bu6c I d6n

budc 4). Viec dU th6o nQi dung cAn sua d6i, cQp nhflt chuong trinh ildo t4o dugc thuc hiOn theo
Di0u 10 ctra Quy tlinh nny hoflc theo quy trinh ffi ggn vd t6 chfc don gian hon, tu] theo mitc
d0 sua d6i, cap nhat;

b) HiQu truong ky quytit tlinh ban hanh chuong trinh ddo tao cflp nhf,t, b6 sung tOn co
so dO xuAt ctra hQi d6ng ktoa hgc vd ddo t4o Nhdtruong sau khi chuong trinh ddo t4o dugc
dilnhgi|ttreo Di0u 16 cria Quy dinh nay;

c) Sau 05 (n5m) nim li6n titip kh6ng tuy6n sinh ngdnh ddo t4o dd dugc cho phdp, n6u

mu5n ruy6n sinh vd t6 chric ddo tao tro l4i, khoa/bQ m6n phii ddng ky mcr ngdr*r ddo t4o l4i theo
c6c diOu cua quy dinh ndy;

2.DAi vdi chucrng trinh ddo t4o thi di6m: Sau 1 nim dugc ph6p t6 chirc thgc hiQn

ddd t4o thi diOm, Khoa/BQ m6n t6 chric nit kinh nghiQm tI6 chAn chinh c6ng tdc di0u hdnh
quin li; sau 2 kh6a ddo t4o, Khoa/BQ mdn t6 chric hQi nghf t6ng t<Ct Aao t4o thi di€m vd
b6o c6o NhA trudng nhirng k€t qu6 cira viQc t6 chric ddo t4o thi di6m;

3. Cdc ngdnh m6i, sau 02 (hai) kho6 t6t nghiQp, khoa phii t6 chric dtrth gi|chucmg
trinh ddo t4o, ch6t lugng vd hiQu qu6 ddo t4o, viQc ldm cira ngudi hoc sau khi ddo tqo, !,
kitin ctra ngudi str dpng lao dQng v0 chuong trinh ddo tao vd nhu cAu su dqng ngu6n nhdn
lgc d0ldm ccv s<v d€ nghi B0 Gi6o dpc vd Ddo tao cho phdp titip tgc ddo t4o vd b6 sung t€n
ngdnh mdi vdo Danh muc ddo t4o.

Di6u 18. Cfc tlidu kiQn tI6 ki6n nghi dua chucrng trinh cldro t4o thf tli6m viro
danh mgc Nhir nufc

t. it ntrdt c6 trOn 50% y ki0n phin h6i cria ngudi d4y vd ngudi hgc t6n thdnh
chuong trinh ddo t4o vd d0 nghf ti6p tpc tri0n khai ddo t4o;

2. Chet lugng ddo t4o t16p ring nhu cAu xd h6i, tr€n 60%o nguoi hqc tOt nghiQp c6
viQc ldm dring ngdnh ddo t4o; dugc c6c dcrn vi su dgng s6n phAm t6t nghiQp d6nh gi6 dat
chAt lugng, kh6ng phii ddo teo lei;

3. Khoa/BQ mdn vd Nhd trudng c6 dir c6c diOu kiQn d0 chu dQng td chirc ddo tao
sau thdi gian thi di€m vd cam ktit ddm b6o chAt lugng theo c6c tiOu chuAn ki6m dinh ch6t
luqng ctra Nhd trudng. Chuong trinh ddo t4o dugc Nhd truong cho phdp tri6n khai tuy6n
sinh sau thdi gian thi <Ii6m.

Di6u 19. Dirng chuong trinh diro t4o
Chucmg trinh ddo t4o kh6ng duqc ti0p tgc triOn khai n6u vi ph4m m6t trong c6c di6u

kiQn sau:

1. Li€n ti6p trong 05 nim kh6ng tuy0n sinh duoc sinh vi6n theo quy dinh;
2. Chuong trinh ddo t4o du-o. c ki6m dinh khdng d4t muc d6 1 vd kh6ng drip rmg

c6c di6u kiQn dim b6o ch6t lugng ddo tao.

Di6u 20. Ti6p tqc chucrng trinh diro t4o
' Ch.uqng trinh ddo t4o dugc tiOp t.uc tri0n khai n0u:

. 1.. Sau thoi gian ddo tao thi di6m, Khoa c6 b6o crio d6nh girl kCt qu6 ddo t4o vir
du-qc Nhd truong cho phdp ti€p tuc t6 chirc ddo t4o, dugc giao chi tiOu tuyen sinh vd h6
trg cdc di0u kiQn dim b6o ch6t lugng ddo t4o cho dcvn vi;

2.. Khoa cht dQng tO chric ph6t triOn di6u kiQn dim b6o chdt lugng, cflp nhQt
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chuong trinh ddo t4o cho phir hqrp vdi sg bi€n dQng cta nhu cAu x6 hQi vn ph6t tri6n cria
khoa hgc vd c6ng nghQ;

3. Khoa nghi€m tuc thlrc hiQn c6ng khai thdng tin theo quy dinh vd tri6n khai c6c

ho4t ttQng thdng tin quing b6 tr6n c6c phuong tiQn truyAn th6ng.

CHt'dNG VI: DITU KHOAN THI HANH

Di6u 21. Didu khoin thi hirnh
1. Quy <tinh ndy c6 hiQu lUc k6 dr ngdy ki ban hanh.
2. Truong c6c phdng, ho?, bQ mdn vd c6c don vi vd c6 nhin c6 li€n quan chiu tr6ch

nhiem thi hanh quy ttinh ndy.l. lrh^Arl
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PHỤ LỤC I: 

TỜ                                    ẠO 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

(TÊN KHOA) 

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

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ TRÌNH   

                                 Đ NG       CHƯƠNG TRÌNH Đ   TẠ  

NGÀNH: ......................................   Ã SỐ:  ............  

CHUYÊN NGÀNH ..................................................  

BẬC Đ   TẠ : ......................................................  

 

Kính gửi: Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường 

 

1.  rình bày lý do đề nghị cho phép đào tạo:  

- Trình bày kết quả c c   hi   c    hảo s t, phâ  tích, đ  h  i   h  cầu về nguồn 

nhân lực trì h độ Đại học của   à h đă    ý mở đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội 

của ngành, tỉnh/thành phố,  h  vực   i c  sở đào tạo đó   trụ sở. 

-  hâ  tích, đ  h  i  sự ph  h p của  h  cầ  ph t triể     ồ   hâ   ực của đ a 

phư   , v   ,   ốc  ia   

2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo  

- Năm thà h  ập, quá trình xây dựng và phát triển  

- C c   à h, trì h độ và hình th c đa   đào tạo  

- Đội   ũ giảng viên, cán bộ quản lý 

- Q y mô đào tạo c c trì h độ, hình th c đào tạo 

- Số khóa và số si h vi   đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 

- C  sở vật chất, thiết b , phòng thí nghiệm thực hà h, thư viện, giáo trình   

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo 

- Ghi rõ t     à h đào tạo đă    ý mở, t   chư    trì h đào tạo, trì h độ đào tạo. 

+ Nếu sử dụ   chư    trì h của một trườ   đại học khác, cầ      rõ  à chư    trì h 

của trườ   đại học nào, kèm theo bả  sao chư    trì h  ốc của trườ   đó và  hả  ă   của 

c  sở đào tạo khi thực hiệ  chư    trì h  ày   

+ Nếu sử dụ   chư    trì h của  ước ngoài (kể cả trường h p   à h đă    ý đào tạo 

đã có tro   Da h mục) cầ      rõ  à chư    trì h của trườ   đại học  ào,  ước nào và kèm 
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theo bả  sao chư    trì h  ốc của trườ    ước ngoài; khả  ă   của c  sở đào tạo khi thực 

hiệ  chư    trì h  ày  

- Tóm t t về chư    trì h đào tạo: Tổng khối  ư ng kiến th c toàn khóa (tổng số đ   

v  học trình hoặc tín chỉ), thời  ia  đào tạo. 

- Tóm t t  hả  ă   đ p     của c  sở đào tạo về đội   ũ  iả   vi  , c  sở vật chất, 

   ồ  thô   ti  tư  iệ   

- Dự kiến chỉ tiêu tuyể  si h tro      ăm đầ  của   à h đă    ý đào tạo   

- Tóm t t về quá trình xây dự   chư    trì h đào tạo. 

4. Kết l ận và đề nghị 

- Khoa/Bộ môn cần khẳ   đ nh việc đầ  tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất 

 ư    đối với nhữ     à h đă    ý mở. 

- Cần khẳ   đ nh toàn bộ nội dung hồ s  đă    ý mở   à h đào tạo đã đư c đưa     

trang website của Khoa/Bộ môn tại đ a chỉ: http://www....  

- Đề ngh :  

 

Nơi nhận: 

- 

- 

- Lư :  

 

    NG KHOA 

 

 

 

  

http://www/
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PHỤ LỤC II: 

 Ề                          ẠO 

 
            BỘ GIÁO DỤ  V       ẠO 

         Ờ    ẠI HỌC MỎ -  ỊA CHẤT 

          

                           Số: 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…, ngày       tháng      năm 

 Ề                          Ạ  

 T     à h:       ã số:     

                                              Trì h độ đào tạo:       

 

Kính gửi:  

  

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo  

1. Giới thiệu khái quát về c  sở đào tạo 

2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

- Sự phù h p với chiế   ư c phát triển của c  sở đào tạo 

- Sự phù h p về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đ a phư   , v   ,   ốc gia.  

II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

- Nă    ực của c  sở đào tạo  đội   ũ  iả   vi  , c    ộ  hoa học c  hữ    à h đề 

  h  mở   à h đào tạo  c  sở vật chất, tra   thiết   , thư việ ,  i o trì h  hoạt độ     hi   

c    hoa học và h p t c   ốc tế    

- Tóm t t chư    trì h đào tạo và  ế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tư    và điề   iệ  

t yể  si h,  ự  iế  t yể  si h tro   05  ăm đầ );  

- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của c  sở đào tạo thô     a đề án mở ngành 

đào tạo; 

III.  ề nghị và cam kết thực hiện 

1  Đ a chỉ we site đă   thô   ti  3 cô    hai, ch ẩ  đầ  ra, c c   y đ nh của c  sở 

đào tạo  i     a  đến hoạt động tổ ch c đào tạo và nghiên c u khoa học.  

2  Đề ngh  của c  sở đào tạo. 

3. Cam kết triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- 

- 

- Lư :  

                                               HIỆU     NG 
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PHỤ LỤC III: 

 Ề ÁN M                    ẠO  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                            (TÊN KHOA) 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Ề                         Ạ   

NGÀNH:: .....................................   Ã SỐ: ...... ......  

CHUYÊN NGÀNH ..................................................  

BẬC Đ   TẠ : ......................................................  

 1.  ự cần thiết ph i   y dựng đề  n 

- Giới thiệu một vài   t về c  sở đào tạo. 

- Trình bày kết quả khảo s t, phâ  tích, đ  h  i   h  cầu về nguồn nhân lực của 

  à h/ch y     à h đề ngh  cho ph p đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

khoa học, công nghệ   hâ  tích, đ  h  i  sự phù h p của nhu cầu này với quy hoạch phát 

triển nguồn nhân lực của đ a phư   ,  h  vực, quốc gia.  

- Kết quả đào tạo trì h độ đại học, kết quả đào tạo trì h độ thạc s , trì h độ tiế  s  đối 

với  hữ     à h hoặc ch y     à h đa   đào tạo của c  sở đào tạo. 

- Giới thiệ     về  hoa hay đ   v  chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào 

tạo   à h hoặc ch y     à h đề ngh  cho ph p đào tạo. 

- Lý  o đề   h  cho ph p   à h hoặc ch y     à h đào tạo trì h độ đại học. 

 2. L ận cứ mở chương trình đào tạo 

- Lí  o đề   h  mở chư    trì h đào tạo  

- C c că  c  ph p  í cho ph p mở chư    trì h  

- L ậ  c   hoa học về   à h/ch y     à h đào tạo mới  đối với ch y     à h thí 

điểm   

-  hả  ă   đưa vào Da h mục   à h/ch y     à h đào tạo của Nhà  ước  đề x ất 

phư       về mã số của   à h/ch y     à h sa  thời hạ  đào tạo thí điểm  đối với ch y   

  à h thí điểm   

- C c   ậ  c   h c  

 3.  ình hình đào tạo trên thế giới và ở Việt  am về ngành/ch yên ngành  in mở 

           a) Tì h hì h đào tạo tr   thế  iới 

-  Tình hình đào tạo. 

- Th  thập và đ  h  i  một số chư    trì h đào tạo của c c trườ   đại học đư c xếp 



5 

 

hạ   th ộc  a h s ch  00 trườ   đại học tốt  hất thế  iới  Thố      3 chư    trì h đào tạo 

theo đú    hoặc  ầ  đú    ch y     à h xi  mở theo  ả   sa : 

 

           b) Tì h hì h đào tạo ở Việt Nam 

-  Tình hình đào tạo. 

- Th  thập và đ  h  i  một số chư    trì h đào tạo của c c trườ   đại học có  y tí  

ở Việt Nam  Thố      3 chư    trì h đào tạo theo đú    hoặc  ầ  đú    ch y     à h xi  

mở theo  ả   sa : 

 
4.   yển sinh cho chương trình  in mở 

 - Điề   iệ   ự t yể : Ghi rõ điề   iệ  vă   ằ  , thâm  i   cô   t c,  ổ s     iế  

th c   ế  có   

 - N  ồ  t yể  si h: Dự  iế     ồ  t yể  si h từ  hữ     à h  ào, trườ    ào, 

 ước  ào    

-  hư    th c t yể  si h   hối thi/ mô  thi/ hì h th c tổ ch c thi . 

5.  iề  kiện đ m b o chất lượng đào tạo cho chương trình  in mở 

Điề   iệ  đảm  ảo chất  ư    đư c  ựa theo c c Ti   ch ẩ   iểm đ  h chất  ư    

chư    trì h đào tạo cụ thể  ồm c c  ội      chí h sa : 

5. 1  Về đội   ũ c    ộ,  iả   vi   

Da h mục c  sở đào tạo  ước   oài đa   đào tạo   à h/ch y     à h 
 

STT Tên 

 ước 

C  sở 

đào tạo 

Tên 

ngành/chuyên 

  à h đào tạo 

Bậc đào 

tạo 

 ục 

tiêu 

đào 

tạo 

Da h hiệ  

tốt   hiệp 

Điạ 

chỉ 

trang 

web 

1        

2        

Da h mục c  sở đào tạo tro    ước đa   đào tạo ngành/chuyên ngành ... 
 

STT C  sở đào 

tạo 

Tên 

ngành/chuyên 

  à h đào tạo 

Bậc đào tạo  ục ti   

đào tạo 

Da h hiệ  

tốt   hiệp 

Điạ chỉ 

trang web 

1       

2       
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       a) Đội   ũ c    ộ tham  ia  iả    ạy chư    trì h: Số  iả   vi   c  hữ , thỉ h  iả  , 

số GS,  GS, TS H, TS, ThS, CN      trích   a   về đội   ũ c    ộ  theo  hụ  ục III -  ẫ  

1    í   ch  hoa học  theo  hụ  ục V ,  ả  sao vă   ằ   cao  hất của đội   ũ c    ộ  

       b) Thà h tích NC H của đội   ũ c    ộ  theo  hụ  ục III -  ẫ  6). 

5.2 Về hoạt độ   NC H của đ   v  

          a) Tóm t t về hoạt độ   NC H của đ   v  đư c  iao  hiệm vụ đào tạo thể hiệ    a 

 ả   trích   a   về c c đề tài NC H  o đ   v  đư c  iao  hiệm vụ đào tạo thực hiệ   theo 

 hụ  ục III -  ẫ  4). 

          b) Tóm t t về c c hội   h , hội thảo  hoa học ch y     à h đã tổ ch c tại đ   v  

đư c  iao  hiệm vụ đào tạo   hô     t   ộc đối với mở chư    trì h đào tạo trì h độ đại 

học và thạc s    

         c) Da h mục hướ     hi   c   th ộc ch y     à h xi  mở đào tạo  ít  hất cho 3  ăm 

đầ  ti    thể hiệ    a  ả   trích   a   về c c hướ     hi   c     hô     t   ộc đối với 

mở chư    trì h đào tạo trì h độ đại học   

5.3. Về c  sở vật chất phục vụ cho cô   t c đào tạo  

C c c  sở vật chất phục vụ cho đào tạo  hư: Giả   đườ    số  ư   ,  iệ  tích , 

phò   thí   hiệm  t  ,  iệ  tích, tra   thiết   ,     , c c c  sở thực tập, thực tế  thư việ  

 số s ch, tạp chí, học  iệ    tra   thiết   , phư    tiệ   iả    ạy     theo  ẫu 2 và Mẫu 

3,  hụ  ục III). 

5 4  Dự  iế   ế hoạch đào tạo ch    cho toà   ho  học và  ế hoạch đào tạo cụ thể cho 

từ    ăm học 

5.5  Dự  iế   h  cầ  xi  th m  i   chế c    ộ  iả    ạy và  i h phí ngân sách Nhà 

 ước hà    ăm 

6.  ợp t c, liên kết đào tạo về chương trình  in mở (nế  có) 

- Giới thiệ  về đ   v  đối t c. 

- Trình  ày về  ă    ực   hi   c  , đào tạo của đội   ũ c    ộ c  hữ  th ộc  i   chế 

của đ   v  đối t c có thể tham  ia đào tạo về chư    trì h xi  mở  về hoạt độ   NC H và 

c  sở vật chất của đ   v  đối t c có thể phục vụ cho cô   t c đào tạo  

7.  oạch to n th  chi triển khai chương trình đào tạo 

Dự  iế  c c  hoả  th , chi  hoạch to   hiệ    ả  i h tế và tí h  ề  vữ   của chư    

trì h đào tạo,  ồm: 

- Chi phí đào tạo  

-    c th  học phí và c c  hoả  th   h c cho một tí  chỉ hoặc cho từ    ăm học và  ự 

 iế  cho toà   ộ  hóa học  

-  C c    ồ  th  từ c c h p đồ   đào tạo,   hi   c    hoa học, ch yể   iao cô     hệ, 



7 

 

sả  x ất, tư vấ  và c c    ồ  th  h p ph p  h c  

-  ế hoạch phâ   ổ sử  ụ      ồ  th  học phí, tro   đó có phầ  trích để tă   cườ   

c c điề   iệ  đảm  ảo chất  ư     

- Chí h s ch học  ổ     ế  có   

- Hoạch to   hiệ    ả  i h tế, tí h  ề  vữ   của chư    trì h đào tạo  

8.  ài liệ  tham kh o để viết  ề  n 

- Tài  iệ  tro    ước 

-  Tài  iệ   ước   oài  tro   đó có chư    trì h đào tạo đầy đủ c c  ội      của trườ   

đại học ti   tiế  ở  ước   oài đư c sử  ụ   để xây  ự   chư    trì h đào tạo của đ   v    

9.   c chương trình đào tạo tương tự  p dụng trong 5 năm trở lại đ y 

 đí h  èm đầy đủ  ội      của c c chư    trì h  ày  

- Chư    trì h tro    ước. 

- Chư    trì h  ước   oài. 
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P Ụ LỤ  IV: 

     ẪU  Ê   AI  IỀU  IỆ   Ả  B     Ấ  L Ợ   

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BIÊN BẢ   I     A   ỰC TẾ  IỀU KIỆ  VỀ  ỘI     

  IẢ   VIÊ ,   A     IẾ  BỊ ,     VIỆ   

 

- C  sở đào tạo: ... 

- Đ a chỉ trụ sở chí h:  

- Thành phầ  Đoà   iểm tra (theo Quyết đ nh số       ày   th        ăm  :   

 - Các nội dung kiểm tra: 

 

1.  ội ngũ gi ng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1 1  Đội   ũ  iả   vi   c  hữu của c  sở phâ  theo c c chư    trì h  iảng dạy trong 

đó  ao  ồm cả chư    trì h đa   đă    ý mở ngành 

 

TT Họ và t  ,  ăm 

si h, ch c vụ hiệ  

tại 

Ch c  a h  hoa 

học,  ăm pho    

Học v ,  ước,  ăm 

tốt   hiệp 

Chuyên 

  à h đư c 

đào tạo 

Năm,   i 

tham gia 

giảng dạy 

Đú  / 

 hô   

đú   với 

hồ s  

Ghi chú 

1. N à h 1    à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

2. N à h 2    à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

n. N à h      à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

n+1. Ngành đăng ký đào tạo 

1       

2       
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1.2.  Đội   ũ    th ật vi  ,  hâ  vi   hướ    ẫ  thí   hiệm c  hữ  

 

TT Họ và t  ,  ăm 

si h, ch c vụ hiệ  

tại 

Ch c  a h  hoa 

học,  ăm pho    

Học v ,  ước,  ăm 

tốt   hiệp 

Chuyên 

  à h đư c 

đào tạo 

Năm,   i 

tham gia 

giảng dạy 

Đú  / 

 hô   

đú   với 

hồ s  

Ghi chú 

1. N à h 1    à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

2. N à h 2    à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

o. N à h      à h đã đư c cho ph p đào tạo theo QĐ     ày    

1       

2       

        

 +1  N à h đă    ý đào tạo 

1       

2       

        

 

2.  ơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1.  hò   học,  iả   đườ  , tra   thiết    h  tr   iả    ạy 

 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học ngoại 

ngữ, phòng máy 

tính…) 

Số 

 ư ng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết b  chính 

h  tr  giảng dạy 
Đú  / 

 hô   

đú   với 

hồ s  

 

 

Ghi 

chú 

Tên 

thiết 

b  

Số 

 ư ng 

Phục vụ 

học 

phầ /mô  

học 

Diện 

tích 

(m2) 

1          

 

2          
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2 2   hò   thí   hiệm, c  sở thực hà hvà tra   thiết    phục vụ thí   hiệm, thực hà h 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, c  sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết b  chính 

h  tr  thí nghiệm, thực hành 

 

Đú  / 

 hô   

đú   

với hồ 

s  

Ghi chú 
Tên thiết b  Số 

 ư ng 

Phục vụ 

môn học 

/học phầ  

1   - 

-  

- 

    

 

2   - 

- 

- 

    

 

         

 

 

2.3. Thư việ  

- Diệ  tích thư việ :     m
2
;   Diệ  tích phò   đọc:    m

2 

- Số ch  ngồi:       ; Số  ư ng máy tính phục vụ tra c  :   

- Phần mềm quả   ý thư viện:  ..... 

- Thư việ  điện tử: ....        ;  Số  ư    s ch,  i o trì h điện tử:  

 

2 4  Da h mục  i o trì h của c c   à h đa   đào tạo và đă    ý đào tạo 

 

Số TT 
Tên giáo 

trình 

Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 
Số bản 

Sử  ụ   cho 

môn học/ 

học phầ  

Đú  / 

 hô   

đú   

với hồ 

s  

Ghi chú 

1         

 

2         
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2.5. Da h mục s ch ch y    hảo, tạp chí của   à h đào tạo 

 

Số TT 

Tên sách 

chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đ   v  

xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập,  ăm 

xuất bản 

Số bản 

Sử  ụ   cho 

môn 

học/học 

phầ  

 

Đú  / hô

  đú   với 

hồ s  

Ghi 

chú 

1        

2        

...        

        

 

2.6. Da h s ch c c c  sở thực hành thực tập   oài c  sở đào tạo 

Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập 

 

Hồ s   èm Bi    ản kiểm tra điều kiện thực tế của c  sở  

                                                                        ,   ày    th        ăm   

 
 Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

 

 

 

  ý t  , đó    ấu) 

 

 
 



 

P Ụ LỤ  V: 

 ẪU                   Ạ  

 

BỘ GIÁO DỤC V  Đ   TẠO 

   Ờ    ẠI HỌC MỎ -  ỊA CHẤT 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

                  Ạ  

(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng/ Giám đốc ) 

Tên chương trình: ......................................... 

Trình độ đào tạo: ........................................... 

          N à h đào tạo: ..................................; Mã số: ...................... 

 

1. Mục tiêu 

 - Mục tiêu chung 

 - Mục tiêu cụ thể: Kiến th c, k   ă  , th i độ, v  trí làm việc sau tốt nghiệp, trì h độ Ngoại ngữ, Tin học,  

 

2. Chuẩn đầ  ra (theo q y định tại  hông tư 07/2015) 

2.1. Về kiến thức 

2.1.1  iế  th c ch    tro   Nhà Trườ   

2.1.2  iế  th c ch    của    h vực/ hối   à h 

2.1.3  iế  th c c  sở   à h 

2.1.4  iế  th c ch y     à h 

2.1.5  iế  th c  ổ tr  

2.1.6  iế  th c thực tập và tốt   hiệp 

2.2.  Về kĩ năng 

2.2.1.     ă   c    



 

2.2.1.1. C c     ă     hề   hiệp 

2.2.1.2. C c     ă   tư   y,  ă    ực học tập s ốt đời 

2.2.1.3. Hiể   ối cả h xã hội,   oại cả h và tổ ch c 

2.2.1.4. Nă    ực vậ   ụ    iế  th c,     ă   vào thực tiễ  

2.2.1.5. Bối cả h xã hội và   oại cả h 

2.2.1.6. Nă    ực s    tạo, ph t triể  và sẵ  sà   thay đổi tro     hề   hiệp 

2.2.2.     ă   mềm 

2.2.2.1. C c     ă   c   hâ  

2.2.2.2. Làm việc theo  hóm 

2.2.2.3. Q ả   í và  ã h đạo 

2.2.2.4.     ă    iao tiếp 

2.2.2.5.     ă    iao tiếp sử  ụ     oại   ữ 

2.2.2.6. C c     ă   mềm  h c 

2.3.  ăng lực tự chủ và tr ch nhiệm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

4.  ối tượng tuyển sinh 

5. Q y trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

6. Cách thức đ nh gi  

7. Nội d ng chương trình  

  



 

STT/ mã số HP Học phần Nội dung cần đạt được của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi chú 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

 Học phần …    

 Học phần ….    

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 

 Học phần….    

 Học phần….    

2.2. Kiến thức ngành 

 Học phần….    

 Học phần….    

     

2.3. Kiến thức chuyên ngành (nếu có) 

 Học phần….    

 Học phần….    

     

 

            8.  ế hoach đào tạo ch ẩn: 



 

 

 

9. Danh mục tài liệ  tham kh o   hi theo số th  tự tro    h    chư    trì h  

 
TT Mã HP Tên học phầ  Số tí  chỉ Da h mục tài  iệ  tham  hảo 

(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

1.    1. Tài  iệ    t   ộc 

2. Tài  iệ  tham  hảo th m 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

10.  ội ngũ c n bộ gi ng dạy   hi theo số th  tự tro    h    chư    trì h  

 
TT Mã học 

phầ  

Tên học phầ  Số tí  chỉ C    ộ  iả    ạy 

Họ và tên Chức danh khoa 
học, học vị 

Chuyên ngành đào 
tạo 

Đơn vị công tác 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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11.  o s nh chương trình đào tạo đã   y dựng với một chương trình đào tạo tiên tiến 

của nước ngoài 

a) Giới thiệ  về chư    trì h đư c sử  ụ   để so sánh 

- T   chư    trì h, t   vă   ằ   sa   hi tốt   hiệp. 

- T   c  sở đào tạo,  ước đào tạo. 

- Xếp hạ   của c  sở đào tạo,   à h đào tạo. 

b) Bả   so s  h chư    trì h đào tạo 

 

 

 hủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký 

 mở ngành đào tạo 

(ký tên, đóng dấu) 

STT Tên học phầ  tro   chư    

trì h đào tạo ti   tiế  của 

 ước   oài  Tiế   A h, 

tiế   Việt  

Tên học phầ  trong 

chư    trì h đào tạo của 

đ   v   Tiế   A h, tiế   

Việt  

Th yết mi h về  hữ   

điểm  iố   và  h c 

 ha   iữa c c học phầ  

của 2 chư    trì h đào 

tạo 1.    
2.    
3.    
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P Ụ LỤ  VI: 

PHIẾU TỰ       I    ỰC HIỆ   IỀU KIỆN M  NGÀNH 

 

           BỘ GIÁO DỤ  V       ẠO 

         Ờ    ẠI HỌC MỎ -  ỊA CHẤT 

            Số: 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              ……., Ngày       tháng      năm 

PHIẾU TỰ       I    ỰC HIỆ   IỀU KIỆN M  NGÀNH 

T     à h:       ã số:       

 

TT  iều kiện mở ngành 

 iều kiện thực 

tế của cơ sở đào 

tạo 

Ghi chú 

1 Sự cần thiết ph i mở ngành 
1.1.   hâ  tích, đ  h  i  sự phù h p với quy hoạch ph t 

triể     ồ   hâ   ực của đ a phư   , v   ,   ốc  ia 

1.2. Sự phù h p với Danh mục đào tạo cấp IV trì h độ đại học 

hiện hành  

 

 

 

1.3. Thuyết minh về   à h đă    ý đào tạo không nằm trong 

Danh mục đào tạo (nếu có) 
  

1.4. Kế hoạch phát triể  trường  (Quyết ngh  của Hội đồng 

trường/Hội đồng quản tr  thông qua việc mở   à h đă    ý 

đào tạo). 

  

1.5. Quyết đ  h phâ  cô   đ   v  chủ trì xây dựng đề    đă   

ký mở   à h đào tạo 

  

2  ội ngũ gi ng viên  
2.1.  Tổng số giả   vi   c  hữu và tỷ lệ % giả   vi   c  

hữu tham gia thực hiệ  chư    trì h đào tạo  

 

 

 

 

 

2.2.  Giả   vi   c  hữu  

- Tổng số thạc s  cùng ngành, ngành gần: 

- Số tiến s  cùng ngành: 

- Số thạc s  cùng ngành: 

2.3. Lý l ch khoa học của các giả   vi   c  hữ   à điều kiện 

mở   à h đào tạo 

 

  

2.4. Giảng viên thỉnh giảng  
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2.5. Các minh ch ng về đội   ũ  iả   vi   c  hữ  đối với 

  à h đă    ý đào tạo chưa có tro   Da h mục đào tạo (nếu 

có).  

 

  

3  ơ sở vật chất 

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hà h, c  sở sản 

xuất thử nghiệm  

3 2  Thư việ , thư việ  điện tử  

3.3. Hoạt động Website của c  sở đào tạo 

  

4  hương trình đào tạo 

4.1. Tóm t t chư    trì h đào tạo 

4.2. Quyết đ nh ban hành chư    trì h đào tạo 

4.3. Kế hoạch tổ ch c đào tạo  

 

  

5 Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đ m b o 

chất lượng 

5.1. Quyết đ nh thành lập Hội đồng thẩm đ nh 

 

  

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm đ nh 

 
  

5.3. Giải trình của c  sở đào tạo theo góp ý của Hội đồng 

thẩm đ nh (nếu có) 
  

 
 

  

                                                                  TH  TRƯ NG CƠ S  Đ   TẠ  

 

                                                                (Ký tên, đóng dấu) 
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P Ụ LỤ  VII: 

L  LỊ      A  Ọ  

 

L  LỊ      A  Ọ  

I. L  LỊ      L Ợ  

Họ và t  : Giới tí h: 

N ày, th   ,  ăm si h: N i si h: 

Quê quán: Dâ  tộc: 

Học v  cao  hất: Năm,  ước  hậ  học v : 

Ch c  a h  hoa học cao  hất: Năm  ổ  hiệm: 

Ch c vụ  hiệ  tại hoặc trước  hi   hỉ hư  : 

Đ   v  cô   t c  hiệ  tại hoặc trước  hi   hỉ hư  : 

Ch  ở ri    hoặc đ a chỉ  i    ạc: 

Điệ  thoại  i   hệ:  CQ:  NR:  DĐ: 

Fax:                                                     Email: 

II. QU             Ạ  

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: 

N i đào tạo: 

N à h học: 

Nước đào tạo: Năm tốt   hiệp: 

Bằ   đại học 2: Năm tốt   hiệp: 

2. Sa  đại học 

 - Thạc s  ch y     à h:                              Năm cấp  ằ  :                N i đào tạo: 

 - Tiế  s  ch y     à h:                               Năm cấp  ằ  :                N i đào tạo: 

 - T     ậ    :  

3  N oại   ữ: 1                                                   c độ sử  ụ  : 

                  2.                                                   c độ sử  ụ  : 

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT Thời  ia  N i cô   t c Cô   việc đảm  hiệm 
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IV. QU           IÊ   ỨU    A  Ọ  

1  C c đề tài   hi   c    hoa học đã và đa   tham  ia: 

TT T   đề tài   hi   c   Năm   t đầ /Năm 
hoàn thành 

Đ  tài cấp  NN, 
Bộ,   à h, 
trườ    

Trách nhiệm 
tham gia trong 

đề tài 

     

     

 

2  C c cô   trì h  hoa học đã cô    ố  

TT Tên công trình Năm cô    ố T   tạp chí 

    

    

    

   , ngày      tháng      năm     

X c  hậ  của c    a  chủ   ả    N ười  hai  í t   

          (Ghi rõ ch c danh, học v )
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PHỤ LỤC VIII: 

   P IÊ   ỌP       Ị                     ẠO 

 

I.  ội d ng thẩm định chương trình đào tạo 

Hội đồ   thẩm đ  h chư    trì h đào tạo theo c c  ội      sa :  

- Că  c  để xây  ự   chư    trì h đào tạo  

-  ục ti   của chư    trì h đào tạo  

- Cấ  trúc chư    trì h đào tạo   

- Thời  ư    của chư    trì h đào tạo   

- Nội dung của chư    trì h đào tạo: Đ p     mục ti  , ph  h p trì h độ đào tạo, 

đảm  ảo tí h hiệ  đại, tí h hội  hập và ph  h p với y   cầ  ph t triể   i h tế - xã hội đất 

 ước  

- Đề cư    chi tiết của học phầ /mô  học:  ục ti  ,  ội     , phư    ph p  iả   

 ạy, phư    ph p đ  h  i , tài  iệ  tham  hảo  

 II.   c bước tiến hành  

1  C  sở đào tạo đề   h  cho ph p đào tạo   à h hoặc ch y     à h trì h  ày tóm t t c c 

că  c  để xây  ự   chư    trì h đào tạo  mục ti   của chư    trì h đào tạo  cấ  trúc 

chư    trì h đào tạo  thời  ư    của chư    trì h đào tạo   ội      của chư    trì h đào 

tạo, đề cư    chi tiết học phầ  và c c điề   iệ  đảm  ảo thực hiệ  chư    trì h đào tạo  

2  Hai thà h vi   phả   iệ  của Hội đồ   thẩm đ  h đọc  hậ  x t và đặt câ  h i  

C c thà h vi   của Hội đồ   thẩm đ  h đặt câ  h i  

3  Đại  iệ  c  sở đào tạo trả  ời và  iải trì h  

4  Chư    trì h đào tạo đư c đ  h  i   ằ   hì h th c    phiế   í   C c thà h vi    hi ý 

 iế  của mì h vào phiế  thẩm đ  h, tro   đó cần khẳ   đ  h chư    trì h đào tạo đạt yêu 

cầ  hay chưa đạt y   cầ ,  hữ    ội      cần bổ sung, chỉnh sửa    hiế  tr    đư c coi  à 

phiế   hô   thô     a  Chư    trì h đư c coi  à đạt y   cầ   hi có 4/  thà h vi      phiế  

thông qua. 

    ết   ậ  của Hội đồ   thẩm đ  h 

Toà   ộ  iễ   iế  của phi   họp phải đư c  hi thà h  i    ả  chi tiết, đặc  iệt  à 

phầ  h i và trả  ời, tro   đó  hi đầy đủ ý  iế  của c c thà h vi   có mặt tro     ổi thẩm 

đ  h   

Bi    ả  phải đư c toà  thể Hội đồ   thô     a, có chữ  ý của Chủ t ch và thư  ý Hội 

đồ    

III.     phiế  thẩm định  
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PHIẾU TH    Ị                     Ạ  

 

Họ và t   thà h vi   Hội đồ   thẩm đ  h: 

Ch c  a h tro   Hội đồ   thẩm đ  h: 

T   c  sở đào tạo đề   h  thẩm đ  h chư    trì h đào tạo: 

N à h hoặc ch y     à h đào tạo:     Mã số: 

Trì h độ đào tạo: 

TT Nội dung thẩm định 
Nhận xét của thành 

viên  ội đ ng 

Kết luận  

(đ p ứng yêu cầu 

hay không đ p ứng 

yêu cầu) 

1  
Că  c  để xây  ự   chư    

trì h đào tạo 

  

2  
 ục ti   của chư    trì h 

đào tạo 

  

3  Cấ  trúc chư    trì h đào tạo  
  

4  
Thời  ư    của chư    trì h 

đào tạo 

  

5  

Nội      của chư    trì h 

đào tạo  đ p     mục ti  , 

ph  h p trì h độ đào tạo, đảm 

 ảo tí h hiệ  đại, tí h hội 

 hập và ph  h p với y   cầ  

ph t triể   i h tế – xã hội đất 

 ước  

  

6  

Đề cư    chi tiết của học 

phầ /mô  học  mục ti  ,  ội 

    , phư    ph p  iả    ạy, 

phư    ph p đ  h  i , tài  iệ  

tham  hảo  

  

 

 hững ý kiến kh c 

Kết luận chung:    (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần 

bổ sung chỉnh sửa,) … 

                                                        hành viên  ội đ ng thẩm định 

                                                       (ký tên) 
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P Ụ LỤ  IX: 
 ẪU  Ề         I  IẾ   Ọ  P Ầ /  UYÊ   Ề 

 
BỘ GIÁO DỤC V  Đ   TẠO 

   Ờ    ẠI HỌC MỎ -  ỊA CHẤT 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

                  Ạ   ẠI HỌC 

NG NH Đ   TẠO:  

 Ề         I  IẾ   Ọ  P Ầ  

1.  ên học phần:   ên tiếng Việt (tên tiếng Anh) 

                                     

1.1.  ã số học 

phầ :                              

1.2. Số tí  chỉ học phầ : 

1.3. Số tiết học phầ :  

Lý th yết:                  Bài tập:                  Thực hà h:                  

Thực tập:                   Đồ   :                    Tự học:                       

2.  ơn vị q  n lý học phần 

2.1. Giả   vi    iả    ạy:   

1. TS. Nguyen Van A 

2  TS   hạm Vă  B 

3. ThS. Tran Van C 

2.2  Bộ mô :                           .................... 

2.3. Khoa:.................................................................................................................................... 

3.  iề  kiện tiên q yết  mã số học phầ       

4.  ục tiê  của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được) 

4.1. Kiến th c (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn 

thành học phần?) 

4.1.1. Xây dựng đư c mô hình toán học của đối tư ng trên c  sở phư ng trình vi phân và 

biến đổi Laplace 

4.1.2. Chuyển đổi đư c mô hình toán học của đối tư ng từ phư ng trình vi phân sang 

phư ng trình trạng thái và ngư c lại 

4.2. K   ă   (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy 

được sau khi hoàn thành học phần?) 

4.2.1. Sử dụng thành thạo Matlab trong  bài toán biến đổi laplace thuận và ngh ch, biến đổi 

Z, vẽ đư c các đặc tính của đối tư ng sử dụng câu lệ h cũ    hư sử dụng 

Simulink...................................................................................................................................... 

4.2.2......................................................................................................................................................... 
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5.  óm tắt nội d ng học phần 

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng ) 

6.  ấ  trúc nội d ng học phần 

B ng 1. Nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

Đề mục 
Nội dung Số tiết Mục tiêu 

 hương 1. ................................................................... ...........  

1.1 ................................................................... ........... 
4.1.1 

 

1.2 ................................................................... ........... 4.2.1 

 hương 2. ................................................................... ...........  

2.1 ................................................................... ........... 4.2.2 

2.2 ................................................................... ...........  

 hương 3. ................................................................... ........... 4.3.1 

.................. ................................................................... ........... ........... 

6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có) 

Đề mục Nội dung Số tiết Mục tiêu 

 hương 1. ................................................................... ...........  

Bài 1 ................................................................... ...........  

Bài 2 ................................................................... ...........  

................ ................................................................... ...........  

 hương 2. ................................................................... ...........  

Bài 1 ................................................................... ...........  

Bài 2 ................................................................... ...........  

 hương 3. ................................................................... ...........  

.................. ................................................................... ...........    

Lưu ý:  

- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương  

7. Phương ph p gi ng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy 

học phần) 

- Giảng dạy lý thuyết kết h p bài tập  

- Mô ph ng  và kiểm ch ng các bài tập sử dụng phần mềm Matlab Simulink 

8.  hiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện) 

 Si h vi   phải thực hiệ  c c  hiệm vụ sa : 

 - Có mặt tối thiể  80% số tiết học  ý th yết  
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 - Hoà  thà h đầy đủ 100%  iờ thực hà h/thí   hiệm/thực tập và có   o c o  ết 

  ả  

 - Hoà  thà h đầy đủ c c  ài tập  hóm/  ài tập và đư c đ  h  i   ết   ả thực hiệ   

 - Tham  ự  iểm tra  iữa học  ỳ  

 - Tham  ự thi  ết thúc học phầ   

 - Chủ độ   ch ẩ     c c  ội      và thực hiệ   iờ tự học theo mục 11  

9.   nh gi  kết q   học tập của sinh viên 

9.1. C ch đ  h  i  

 Si h vi   đư c đ  h  i  tích  ũy học phầ   hư sa : 

                                    B ng 2.   nh gi  học phần  

TT  iểm thành phần Q y định  rọng số 

1 Điểm ch y   cầ  Số tiết tham  ự học/tổ   số tiết 10% 

2 Điểm  ài tập Số  ài tập đã  àm/số  ài tập đư c  iao.  

3 
Điểm  ài tập 

nhóm 

- B o c o/th yết minh/... 

- Đư c  hóm x c  hậ  có tham  ia. 
 

4 

Điểm thực hà h/ 

thí   hiệm/ thực 

tập 

- B o c o/    ă  ,    xảo thực hà h/     

- Tham  ia 100% số  iờ. 
30% 

5 
Điểm  iểm tra 

 iữa  ỳ 
- Thi viết/tr c   hiệm/vấ  đ p/          phút   

... ... ... ... 

... 
Điểm thi  ết thúc 

học phầ  

- Thi viết/tr c   hiệm/vấ  đ p/          phút . 

- Tham  ự đủ 80% tiết  ý th yết và 100% 

 iờ thực hà h 

- B t   ộc  ự thi. 

 

 

60% 

Lưu ý:  

- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần có thể 

thiết kế điểm thành phần, quy định, trọng số, mục tiêu đánh giá học phần cho phù hợp. Tổng cộng 

trọng số của các điểm thành phần là 100%. 

- Cột “Quy định” tương ứng với các điểm thành phần có thể trình bày thêm nội dung tiêu chí 

đánh giá. 

- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận 

Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK) 

9.2. C ch tí h điểm 

  - Điểm đ  h  i  thà h phầ  và điểm thi  ết thúc học phầ  đư c chấm theo tha   

điểm 10  từ 0 đế  10 ,  àm trò  đế  một chữ số thập phâ    

  - Điểm học phầ   à tổ   điểm của tất cả c c điểm đ  h  i  thà h phầ  của học phầ  

 hâ  với trọ   số tư         Điểm học phầ  tính theo tha   điểm 10  àm trò  đế  một chữ 

số thập phâ , sa  đó đư c   y đổi sa   điểm chữ và điểm số theo tha   điểm 4 theo   y 

đ  h về cô   t c đào tạo của Nhà trườ     

10.  ài liệ  học tập 

[1]  Gi o trì h/  ài  iả    

[2]  Tài  iệ  tham  hảo khác) 
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Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần.  

 

11.  ội d ng sinh viên cần ch ẩn bị 

B ng 3.  ội d ng ch ẩn bị 

  ần  ội d ng 

Lý 

th yết 

(tiết) 

Bài 

tập 

(tiết) 

 hực 

hành 

(tiết) 

 inh viên cần ch ẩn bị 

1 

 

 hương 1:....... 

1.1. .................. 

1.2. .................. 

1.3. .................. 

... 

3 

 

2 0 

 

+Tài  iệ  [1]: Nội      từ   mục 

của Chư     ví  ụ: 1 1 đế  1 3, 

Chư    1   

+Ô  tập  ội           đã học ở học 

phầ       

+Tra c    ội      về: 

-Tìm hiể   ài thí   hiệm số 1  từ 

tra       đế  tra          đư c hướ   

 ẫ  tro   tài  iệ  [2]. 

-Tìm hiể   hầ  1  từ tra       đế  

tra         và  hầ  3  từ tra        đế  

tra         để rõ h   về c c vấ  đề 

sau:....trong tài  iệ  [1]. 

-Làm  ài tập số 1, 2,     của Chư    

1, tài  iệ  [2]. 

-Làm việc  hóm (theo danh sách 

phân nhóm):  àm  ài tập số   của 

Chư    1, tài  iệ  [2] và viết   o 

cáo nhóm. 

-Viết   o c o  ài thí   hiệm  ví  ụ: 

Bài thí   hiệm số 1, Chư    1  

-Tìm hiể  Bài thí   hiệm số 2 đư c 

hướ    ẫ  tro   tài  iệ  [1].  

Chú ý: Tìm hiể  phư    ph p thí 

  hiệm và phâ  tích số  iệ  về      từ 

tra       đế  tra         Tìm hiể  

phầ  hướ    ẫ  ch ẩ     mẫ  thí 

  hiệm và c c  ước tiế  hà h  từ 

tra         đế  tra            

2 

 hương 2:....... 

2.1. .................. 

2.2. .................. 

3 2 5  

3 

 hương 3:....... 

3.1. .................. 

3.2. .................. 

3  5  
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3.3. .................. 

      

Lưu ý:  

- Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần, bộ 

môn thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nội dung sinh viên cần chuẩn bị cho phù hợp.  

- Các học phần có khối lượng từ 1-2 tín chỉ học trong 6 Tuần, 3-4 tín chỉ học trong 12 tuần 

 Hà nội,   ày   th       ăm 20  

    NG KHOA                    NG BỘ MÔN 

 

Ghi chú:  

- Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu 

Đề cương chi tiết học phần.  

- Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho phòng Đào tạo Đại học 

(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường. 

- Tên file của Đề cương chi tiết học phần là mã số học phần. 

 




