BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2010/TT-BGDðT
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy ñịnh ñiều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép ñào tạo,
ñình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo
các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
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 Quyết ñịnh số 58/2010/Qð-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành ðiều lệ trường ñại học;
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh ñiều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép ñào tạo,
ñình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ
thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ như sau:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy ñịnh ñiều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép ñào tạo, ñình chỉ tuyển sinh,
thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến
sĩ.
2. Văn bản này áp dụng ñối với các ñại học, học viện, trường ñại học, viện nghiên cứu khoa
học (sau ñây gọi chung là cơ sở ñào tạo), các sở giáo dục và ñào tạo, các tổ chức và cá nhân có
liên quan.
ðiều 2. ðiều kiện ñược xem xét ñể cấp phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ
thạc sĩ
Các ñại học, học viện, các trường ñại học ñược xem xét ñể cấp phép ñào tạo các ngành hoặc
chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ khi bảo ñảm các ñiều kiện sau ñây:
1. ðã ñào tạo trình ñộ ñại học hình thức chính quy ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên
ngành ñề nghị cho phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ và có ít nhất 2 khóa sinh viên ñã tốt nghiệp.
2. Không vi phạm các quy ñịnh hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý ñào tạo trình ñộ
ñại học, trình ñộ thạc sĩ ở các ngành hoặc chuyên ngành ñang ñào tạo và các quy ñịnh liên quan
khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính ñến ngày cơ sở ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo
ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ.
3. Có ñội ngũ giảng viên ñủ về số lượng, ñảm bảo về chất lượng ñể tổ chức ñào tạo trình ñộ
thạc sĩ ở ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo, cụ thể:
a) Giảng viên cơ hữu có trình ñộ thạc sĩ trở lên tham gia giảng dạy ít nhất 70% chương trình
ñào tạo. ðối với phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, giảng viên tham gia giảng dạy
lý thuyết phải có trình ñộ tiến sĩ;
b) Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ cùng ngành ñề nghị cho phép ñào tạo,
trong ñó có ít nhất 3 người cùng chuyên ngành.
4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu ñào tạo ngành hoặc chuyên
ngành ở trình ñộ thạc sĩ, cụ thể:

a) Có ñủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các
trang thiết bị cần thiết ñáp ứng yêu cầu của ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo;
b) Thư viện có phòng tra cứu thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu (sách, giáo
trình và tạp chí trong và ngoài nước) ñược xuất bản trong 5 năm trở lại ñây, ñáp ứng yêu cầu dạy,
học các học phần trong chương trình ñào tạo và thực hiện ñề tài luận văn;
c) Có website của cơ sở ñào tạo ñược cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết
chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng
của cơ sở giáo dục, công khai thu chi tài chính.
5. Cơ sở ñào tạo có năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực của ngành
hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo; các giảng viên tham gia giảng dạy trong chương
trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñã và ñang chủ trì các ñề tài khoa học từ cấp Bộ hoặc tương ñương
trở lên ở ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo. Mỗi giảng viên là tiến sĩ có ít nhất
3 công trình khoa học ñược công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có trong danh mục
của Hội ñồng Chức danh giáo sư nhà nước quy ñịnh trong 5 năm trở lại ñây tính ñến ngày cơ sở
ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ.
6. Có chương trình ñào tạo và ñề cương chi tiết các học phần trong chương trình ñào tạo
của ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo, ñược xây dựng theo quy ñịnh của Quy
chế ñào tạo trình ñộ thạc sĩ hiện hành do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành.
Tên ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo có trong Danh mục ngành hoặc chuyên ngành ñào
tạo trình ñộ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành.
Trường hợp tên ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo chưa có trong Danh mục, cơ sở ñào tạo
phải trình bày luận cứ khoa học về ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo mới ñã ñược Hội ñồng khoa
học ñào tạo của cơ sở ñào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm ñào tạo của một số nước trên
thế giới, kèm theo chương trình ñào tạo tham khảo của một số trường ñại học ñã ñược kiểm ñịnh
ở nước ngoài.
7. Có ñơn vị quản lý chuyên trách ñáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt
ñộng ñào tạo trình ñộ thạc sĩ; ñã xây dựng quy ñịnh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ của cơ sở ñào tạo.
8. Ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực của ñịa phương, khu vực và quốc gia.
ðiều 3. ðiều kiện ñược xem xét ñể cấp phép ñào tạo các chuyên ngành trình ñộ tiến sĩ
1. Các ñại học, học viện, các trường ñại học ñược xem xét ñể cấp phép ñào tạo các chuyên
ngành ở trình ñộ tiến sĩ khi bảo ñảm các ñiều kiện sau ñây:
a) ðã ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với chuyên ngành ñào
tạo trình ñộ tiến sĩ, có ít nhất 2 khóa học viên ñã tốt nghiệp;
b) Không vi phạm các quy ñịnh hiện hành về tuyển sinh, tổ chức, quản lý ñào tạo trình ñộ
ñại học, trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ ở các ngành hoặc chuyên ngành ñang ñào tạo và các quy
ñịnh liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính ñến ngày cơ sở ñào tạo ñề nghị cho
phép ñào tạo chuyên ngành trình ñộ tiến sĩ;
c) Có ñội ngũ giảng viên ñủ về số lượng, ñảm bảo về chất lượng ñể tổ chức ñào tạo trình ñộ
tiến sĩ ở chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo, cụ thể:
- Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, có khả
năng phát hiện vấn ñề nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ ñạo nghiên cứu sinh xây dựng ñề cương
nghiên cứu ñề tài luận án, hướng dẫn nghiên cứu sinh thực hiện ñề tài luận án, viết luận án và
tham gia Hội ñồng chấm luận án tiến sĩ;
- Có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư và 4 tiến sĩ cùng ngành là cán bộ cơ hữu của cơ sở
ñào tạo, trong ñó có 3 người cùng chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo;
d) Có ñủ khả năng và ñiều kiện ñể thành lập hội ñồng ñánh giá luận án tiến sĩ và tổ chức
ñánh giá luận án theo quy ñịnh của Quy chế ñào tạo trình ñộ tiến sĩ hiện hành;
ñ) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu ñào tạo trình ñộ tiến sĩ, cụ thể:
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- Có ñủ phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu với trang thiết bị cần thiết bảo ñảm ñể nghiên
cứu sinh có thể triển khai thực hiện ñề tài luận án; có chỗ làm việc dành riêng cho người hướng
dẫn và nghiên cứu sinh;
- Thư viện có ñủ nguồn thông tin tư liệu và phương tiện ñể nghiên cứu sinh tìm hiểu, tra
cứu khi thực hiện ñề tài luận án, viết luận án như sách, giáo trình, tạp chí khoa học trong và ngoài
nước, thư viện ñiện tử có thể liên kết với các cơ sở ñào tạo cùng lĩnh vực, cùng chuyên ngành ñào
tạo trong và ngoài nước;
- Có website của cơ sở ñào tạo ñược cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết
chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng
của cơ sở giáo dục, công khai thu chi tài chính;
e) Cơ sở ñào tạo ñã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong ñó có ít nhất 5
nhiệm vụ nghiên cứu thuộc ñề tài khoa học cấp nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố hoặc thực
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học có chất lượng cao hoặc tương ñương.
Có kinh nghiệm trong ñào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác nghiên cứu khoa học;
thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành.
Các giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình ñào tạo trình ñộ tiến sĩ ñã và ñang
chủ trì các ñề tài khoa học từ cấp Bộ hoặc tương ñương trở lên ở chuyên ngành ñề nghị cho phép
ñào tạo. Mỗi giảng viên là tiến sĩ có ít nhất 3 công trình khoa học ñược công bố trên các tạp chí
khoa học chuyên ngành có trong danh mục của Hội ñồng Chức danh giáo sư nhà nước quy ñịnh
trong 5 năm trở lại ñây tính ñến ngày cơ sở ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo chuyên ngành trình
ñộ tiến sĩ;
g) ðã hợp tác với các trường ñại học trên thế giới trong hoạt ñộng ñào tạo và hoạt ñộng
khoa học công nghệ;
h) Có chương trình ñào tạo và ñề cương chi tiết các học phần trong chương trình ñào tạo
của chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo, ñược xây dựng theo quy ñịnh của Quy chế ñào tạo
trình ñộ tiến sĩ hiện hành do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành.
Tên chuyên ngành ñào tạo có trong Danh mục chuyên ngành ñào tạo trình ñộ tiến sĩ do Bộ
Giáo dục và ðào tạo ban hành.
Trường hợp tên chuyên ngành ñào tạo chưa có trong Danh mục, cơ sở ñào tạo phải trình
bày luận cứ khoa học về chuyên ngành ñào tạo mới ñã ñược Hội ñồng khoa học ñào tạo của cơ sở
ñào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm ñào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo
chương trình ñào tạo tham khảo của một số trường ñại học ñã ñược kiểm ñịnh ở nước ngoài;
i) Có ñơn vị quản lý chuyên trách ñáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt
ñộng ñào tạo trình ñộ tiến sĩ; ñã xây dựng quy ñịnh ñào tạo trình ñộ tiến sĩ của cơ sở ñào tạo.
2. Các viện nghiên cứu khoa học ñược phép ñào tạo trình ñộ tiến sĩ chuyên ngành ñầu tiên
khi bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm c, d, ñ, e, g, h và i khoản 1 ðiều này. Từ chuyên
ngành thứ hai ngoài việc bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh ñối với chuyên ngành ñầu tiên thì phải
bảo ñảm ñiều kiện quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này.
ðiều 4. Thẩm quyền quyết ñịnh cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ
thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên
ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ khi cơ sở ñào tạo bảo ñảm các ñiều kiện quy ñịnh
tại ðiều 2, ðiều 3 của Thông tư này.
2. Việc cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành ở trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
trong những trường hợp ñặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo xem xét quyết ñịnh.
ðiều 5. Hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình
ñộ tiến sĩ
Khi có ñủ các ñiều kiện ñược phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ quy ñịnh tại ðiều
2, ðiều 3 của Thông tư này, cơ sở ñào tạo xây dựng hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo, bao gồm:
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1. Tờ trình ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành ở trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ
tiến sĩ của cơ sở ñào tạo (Phụ lục I).
2. ðề án ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ ñược xây dựng
theo quy ñịnh tại Phụ lục II, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết phải xây dựng ñề án; những căn
cứ ñể lập ñề án; mục tiêu ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh; năng lực của cơ sở ñào tạo; chương trình
và kế hoạch ñào tạo của ngành hoặc chuyên ngành ñăng ký ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến
sĩ và các minh chứng kèm theo.
3. Biên bản thông qua hồ sơ của Hội ñồng Khoa học và ðào tạo của cơ sở ñào tạo.
4. Biên bản kiểm tra các ñiều kiện về ñội ngũ giảng viên cơ hữu, về trang thiết bị, thư viện
phục vụ ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của sở giáo dục và ñào
tạo.
5. Biên bản thẩm ñịnh chương trình ñào tạo của Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình ñào tạo
của chính cơ sở ñào tạo hoặc của một cơ sở ñào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và ðào tạo chỉ ñịnh.
Hồ sơ ñược lập thành 3 bộ ñối với trình ñộ thạc sĩ và 4 bộ ñối với trình ñộ tiến sĩ.
ðiều 6. Quy trình xem xét cho phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
1. Cơ sở ñào tạo gửi 03 bộ hồ sơ ñến sở giáo dục và ñào tạo, nơi cơ sở ñào tạo ñóng trụ sở,
ñề nghị kiểm tra và xác nhận các ñiều kiện thực tế về ñội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ
ñào tạo, thư viện. ðồng thời, gửi công văn ñề nghị Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép tự tổ chức
thẩm ñịnh chương trình ñào tạo hoặc ñề nghị Bộ Giáo dục và ðào tạo chỉ ñịnh một cơ sở ñào tạo
có uy tín thẩm ñịnh chương trình ñào tạo.
2. Kiểm tra và xác nhận các ñiều kiện thực tế
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, giám ñốc sở giáo dục và
ñào tạo ra quyết ñịnh thành lập ñoàn kiểm tra. ðoàn kiểm tra gồm: 01 ñại diện ban giám ñốc sở
giáo dục và ñào tạo (Trưởng ñoàn), 01 ñại diện lãnh ñạo phòng tổ chức cán bộ và 01 chuyên viên
(làm nhiệm vụ thư ký).
ðoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, ñối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các ñiều
kiện thực tế như: bảng lương của trường; sổ bảo hiểm của giảng viên; văn bằng, chứng chỉ của
giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép
ñào tạo và lập biên bản kiểm tra.
Biên bản kiểm tra phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng ñoàn kiểm tra và của thủ trưởng
cơ sở ñào tạo, ñóng dấu của sở giáo dục và ñào tạo và của cơ sở ñào tạo. Biên bản kiểm tra ñược
lập thành 06 bản. Sở giáo dục và ñào tạo lưu 01 bản, cơ sở ñào tạo lưu 01 bản và gửi 04 bản kèm
theo hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
của cơ sở.
Căn cứ vào biên bản kiểm tra, giám ñốc sở giáo dục và ñào tạo xác nhận các ñiều kiện thực
tế vào các bảng biểu báo cáo về năng lực của cơ sở ñào tạo ở Phụ lục III trong hồ sơ ñề nghị cho
phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của cơ sở ñào tạo.
3. Thẩm ñịnh chương trình ñào tạo
Sau khi nhận ñược ý kiến của Bộ Giáo dục và ðào tạo cho phép tự tổ chức thẩm ñịnh
chương trình ñào tạo hoặc chỉ ñịnh một cơ sở ñào tạo có uy tín ñể thẩm ñịnh chương trình ñào
tạo, cơ sở ñào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau:
a) Nếu cơ sở ñào tạo ñược phép tự tổ chức thẩm ñịnh chương trình ñào tạo, thủ trưởng cơ
sở ñào tạo ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh và tổ chức họp Hội ñồng thẩm ñịnh ñể
thẩm ñịnh chương trình ñào tạo của cơ sở mình;
b) Nếu cơ sở ñào tạo không ñược phép tự tổ chức thẩm ñịnh, cơ sở ñào tạo gửi 5 bộ chương
trình ñào tạo ñến cơ sở ñào tạo do Bộ Giáo dục và ðào tạo chỉ ñịnh ñể thẩm ñịnh chương trình
ñào tạo. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ sở ñược chỉ ñịnh làm nhiệm vụ thẩm
ñịnh nhận ñược chương trình ñào tạo của cơ sở ñào tạo ñề nghị thẩm ñịnh, thủ trưởng cơ sở ñào
tạo ñược chỉ ñịnh làm nhiệm vụ thẩm ñịnh ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh và tổ chức
họp Hội ñồng thẩm ñịnh ñể thẩm ñịnh chương trình ñào tạo.
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c) Hội ñồng thẩm ñịnh gồm 5 thành viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc tiến sĩ
khoa học thuộc ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến
sĩ. Hội ñồng thẩm ñịnh gồm Chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên.
d) Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình ñào tạo
ñược quy ñịnh tại Phụ lục VI của Thông tư này.
Sau khi nghe ñại diện của cơ sở ñào tạo có ngành hoặc chuyên ngành cần thẩm ñịnh trình
bày báo cáo, các thành viên hội ñồng ñặt câu hỏi, cơ sở ñào tạo giải trình, các thành viên hội
ñồng thảo luận và bỏ phiếu kín.
Hội ñồng thẩm ñịnh lập biên bản thẩm ñịnh. Biên bản thẩm ñịnh phải có chữ ký, ghi rõ họ
tên của Chủ tịch hội ñồng thẩm ñịnh, thư ký hội ñồng và ñóng dấu của cơ sở ñào tạo. Biên bản
thẩm ñịnh ñược lập thành 06 bản. Cơ sở ñào tạo nơi thành lập hội ñồng thẩm ñịnh lưu 01 bản, gửi
cơ sở ñào tạo ñề nghị thẩm ñịnh 05 bản (lưu 01 bản và 04 bản kèm theo hồ sơ ñề nghị cho phép
ñào tạo).
Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ñược chỉ ñịnh làm nhiệm vụ thẩm ñịnh xác nhận vào biên bản của
Hội ñồng thẩm ñịnh và vào chương trình ñào tạo ở Phụ lục IV trong hồ sơ ñề nghị cho phép ñào
tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của cơ sở ñào tạo.
4. Kinh phí ñể sở giáo dục và ñào tạo thực hiện kiểm tra và kinh phí tổ chức thẩm ñịnh của
Hội ñồng thẩm ñịnh do cơ sở ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo chi trả theo quy ñịnh hiện hành.
5. Sau khi thực hiện các quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 ðiều này, cơ sở ñào tạo
ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ gửi Hồ sơ ñến
Bộ Giáo dục và ðào tạo.
a) Việc xem xét hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc
sĩ, trình ñộ tiến sĩ ñược thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 của tháng
3, tháng 6 và tháng 9 hằng năm.
- Nếu hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo của cơ sở ñào tạo bảo ñảm các ñiều kiện và ñạt yêu
cầu theo quy ñịnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ra quyết ñịnh cho phép ñào tạo ngành hoặc
chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.
- Nếu hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo của cơ sở ñào tạo bảo ñảm các ñiều kiện theo quy
ñịnh, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, Bộ Giáo dục và ðào tạo thông báo
bằng văn bản cho cơ sở ñào tạo kết quả thẩm ñịnh và những nội dung cần hoàn thiện.
- Nếu hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo của cơ sở ñào tạo chưa ñáp ứng các ñiều kiện, Bộ
Giáo dục và ðào tạo thông báo bằng văn bản tình trạng hồ sơ và ñề nghị cơ sở ñào tạo cần tiếp
tục chuẩn bị các ñiều kiện.
Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và ðào tạo sẽ tổ chức thẩm ñịnh lại tại cơ sở ñào
tạo.
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñã hoàn thiện của cơ sở
ñào tạo (ñối với những hồ sơ ñược thông báo cần hoàn thiện), nếu hồ sơ ñáp ứng ñủ các ñiều kiện
theo quy ñịnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ra quyết ñịnh cho phép ñào tạo ngành hoặc
chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.
ðiều 7. ðình chỉ tuyển sinh ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến
sĩ
1. Cơ sở ñào tạo bị ñình chỉ tuyển sinh ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ khi xảy ra một trong những trường hợp sau ñây:
a) Không bảo ñảm một trong các ñiều kiện ñược phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành
trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ quy ñịnh tại ðiều 2, ðiều 3 của Thông tư này;
b) Không tuyển sinh ñược trong 3 năm liên tiếp;
c) Tổ chức tuyển sinh và ñào tạo ngoài ñịa ñiểm ñã ñược phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ;
d) Vi phạm quy ñịnh của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức ñộ
phải ñình chỉ;
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ñ) Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Quyết ñịnh ñình chỉ tuyển sinh ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình
ñộ tiến sĩ phải xác ñịnh rõ lý do ñình chỉ tuyển sinh, thời hạn ñình chỉ tuyển sinh, các biện pháp
cụ thể ñảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh ñình chỉ tuyển sinh.
4. Sau thời hạn ñình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn ñến việc ñình chỉ tuyển sinh ñược
khắc phục thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh cho phép cơ sở ñào tạo ñược tuyển
sinh trở lại.
ðiều 8. Thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ
1. Cơ sở ñào tạo bị thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ khi
xảy ra một trong các trường hợp sau ñây:
a) Có hành vi gian lận ñể ñược phép ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ;
b) Vi phạm nghiêm trọng quy ñịnh về quản lý, tổ chức, ñào tạo các ngành hoặc chuyên
ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ;
c) Hết thời hạn ñình chỉ tuyển sinh ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo mà không khắc phục
ñược nguyên nhân dẫn ñến việc ñình chỉ tuyển sinh;
d) Không ñạt tiêu chuẩn tại các kỳ kiểm ñịnh chất lượng (kiểm ñịnh cơ sở ñào tạo, kiểm
ñịnh chương trình ñào tạo) theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo;
ñ) Vi phạm quy ñịnh của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức ñộ
phải thu hồi;
e) Các trường hợp khác theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Quyết ñịnh thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo phải xác ñịnh rõ lý do thu hồi, các biện
pháp cụ thể ñảm bảo quyền lợi của học viên, giảng viên.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ra quyết ñịnh thu hồi quyết ñịnh cho phép ñào tạo.
ðiều 9. Trách nhiệm của cơ sở ñào tạo
1. ðảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ ñề nghị cho phép ñào tạo các ngành hoặc
chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.
2. Cung cấp ñầy ñủ thông tin, tài liệu, minh chứng khi ñoàn kiểm tra hoặc hội ñồng thẩm
ñịnh yêu cầu.
3. Tổ chức tự kiểm tra, thanh tra theo quy ñịnh của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra,
giám sát của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về các ñiều kiện
ñảm bảo chất lượng ñào tạo các ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
của cơ sở.
4. ðối với các cơ sở ñào tạo ñược phép tự tổ chức thẩm ñịnh chương trình ñào tạo của cơ sở
mình, phải thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm ñịnh; phải thực hiện thẩm ñịnh khách quan, trung
thực và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các kết quả thẩm ñịnh chương trình ñào tạo.
5. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo chịu trách nhiệm về các ñiều kiện bảo ñảm chất lượng cho hoạt
ñộng ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của cơ sở mình.
ðiều 10. Trách nhiệm và quyền của sở giáo dục và ñào tạo
1. Tổ chức kiểm tra và xác nhận các ñiều kiện thực tế về ñội ngũ giảng viên cơ hữu, trang
thiết bị phục vụ ñào tạo, thư viện khi các cơ sở ñào tạo ñề nghị.
2. ðược quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan ñến ñội ngũ giảng viên cơ hữu,
trang thiết bị phục vụ ñào tạo, thư viện của cơ sở ñào tạo và ñược quyền yêu cầu cơ sở ñào tạo
cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.
3. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của các kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở
ñào tạo.
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4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các cơ quan chức
năng có thẩm quyền về kết quả kiểm tra các ñiều kiện thực tế của các cơ sở ñào tạo.
ðiều 11. Trách nhiệm và quyền của cơ sở ñào tạo ñược chỉ ñịnh thẩm ñịnh chương trình
ñào tạo
1. Thẩm ñịnh chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của các cơ sở ñào tạo
theo ñúng quy ñịnh hiện hành khi ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo chỉ ñịnh.
2. ðược quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan ñến việc xây dựng chương trình ñào
tạo và ñược quyền yêu cầu cơ sở ñào tạo cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.
3. Thực hiện thẩm ñịnh khách quan, trung thực. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm ñịnh
chương trình ñào tạo.
4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và ðào tạo và các cơ quan chức
năng có thẩm quyền về kết quả thẩm ñịnh chương trình ñào tạo.
ðiều 12. Trách nhiệm của các ñơn vị thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo
Vụ Giáo dục ðại học chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường, Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục và các ñơn vị liên quan:
1. Tổ chức xem xét hồ sơ và các ñiều kiện ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên
ngành trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ của các cơ sở ñào tạo.
2. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ñào tạo ngành
hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ theo kế hoạch, ñảm bảo chất lượng.
3. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm tra và xác nhận các ñiều kiện của các
sở giáo dục và ñào tạo, việc thẩm ñịnh chương trình ñào tạo của các cơ sở ñào tạo ñược chỉ ñịnh
làm nhiệm vụ thẩm ñịnh.
ðiều 13. Hiệu lực thi hành
1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2010.
2. Bãi bỏ ðiều 4, ðiều 5 của Quyết ñịnh số 45/2008/Qð-BGDðT ngày 5 tháng 8 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế ñào tạo trình ñộ thạc sĩ; ðiều 4, ðiều 5
và ðiều 6 của Thông tư số 10/2009/TT-BGDðT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy chế ñào tạo trình ñộ tiến sĩ.
3. Các quy ñịnh trước ñây trái với quy ñịnh tại Thông tư này ñều bị bãi bỏ.
ðiều 14. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan
thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, các ñại học, học viện, trường ñại học, viện nghiên cứu khoa học,
sở giáo dục và ñào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước; VP Chính phủ; VP Quốc hội;
- UBVHGDTNTN& Nð của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ðT;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
- Như ðiều 14 (ñể thực hiện);
- Lưu:VT, Vụ PC, Vụ GDðH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận
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Phụ lục I
TỜ TRÌNH ðỀ NGHỊ CHO PHÉP ðÀO TẠO CÁC NGÀNH
HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ðỘ THẠC SĨ, TRÌNH ðỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)
TÊN CƠ SỞ ðÀO TẠO:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

……, ngày

tháng

năm

TỜ TRÌNH
ðỀ NGHỊ CHO PHÉP ðÀO TẠO TRÌNH ðỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
Ngành hoặc chuyên ngành: ………………………………………………..
Mã số: ……………………………………
Kính gửi: Bộ Giáo dục và ðào tạo
1. Trình bày lý do ñề nghị cho phép ñào tạo:
- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, ñánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo ñối với yêu cầu phát triển
kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi cơ sở ñào tạo ñóng trụ sở.
- Phân tích, ñánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
của ñịa phương, khu vực, quốc gia.
2. Giới thiệu ngắn gọn về cơ sở ñào tạo:
- Năm thành lập, quá trình hình thành và phát triển;
- Những ngành, chuyên ngành ñã ñược ñào tạo ở trình ñộ ñại học, trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ
tiến sĩ, ñội ngũ giảng viên, số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ñã tốt nghiệp, quy mô hiện tại;
trình bày kỹ hơn về các nội dung trên ñối các ngành gần, cùng nhóm ngành với ngành hoặc
chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo;
- Về Khoa hay ñơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp ñảm nhận nhiệm vụ ñào tạo ngành hoặc
chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo.
3. Về ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo và chương trình ñào tạo:
* Ghi rõ tên ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo, tên chương trình
ñào tạo trình ñộ ñào tạo (thạc sĩ hay tiến sĩ).
- Nếu sử dụng chương trình của một trường ñại học khác, cần nêu rõ là chương trình của
trường ñại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường ñó và khả năng của cơ sở ñào
tạo khi thực hiện chương trình này.
- Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành ñăng ký ñào tạo ñã có
trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường ñại học nào, nước nào và kèm theo bản
sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở ñào tạo khi thực hiện chương
trình này.
* Tóm tắt về chương trình ñào tạo: tổng số tín chỉ, thời gian ñào tạo ñối với chương trình
ñào tạo.
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* Tóm tắt khả năng ñáp ứng của cơ sở ñào tạo về ñội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn
thông tin tư liệu v.v…
* Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm ñầu của ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho
phép ñào tạo.
* Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình ñào tạo và chuẩn bị ñội ngũ giảng viên, cơ sở
vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tài liệu, sách tham khảo…) phục vụ
cho chương trình ñào tạo mới.
4. Kết luận và ñề nghị, trong ñó cần khẳng ñịnh toàn bộ nội dung hồ sơ ñề nghị cho phép
ñào tạo ñã ñược ñưa lên trang web của cơ sở ñào tạo tại ñịa chỉ: http://www....
ðề nghị: …

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ðÀO TẠO
Nơi nhận:
-……………………………………
-……………………………………
- Lưu:………………………………

(Ký tên, ñóng dấu)

Phụ lục II
ðỀ ÁN ðỀ NGHỊ CHO PHÉP ðÀO TẠO
NGÀNH HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ðỘ THẠC SĨ, TRÌNH ðỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Thông tư số:38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
Nội dung của ðề án
Phần 1. Sự cần thiết phải xây dựng ñề án
- Giới thiệu một vài nét về cơ sở ñào tạo
- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, ñánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo ñối với yêu cầu phát triển
kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi cơ sở ñào tạo ñóng trụ sở. Phân tích, ñánh giá sự
phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ñịa phương, khu vực, quốc
gia.
- Kết quả ñào tạo trình ñộ ñại học, kết quả ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ ñối với
những ngành hoặc chuyên ngành ñang ñào tạo của cơ sở ñào tạo;
- Giới thiệu kỹ về Khoa hay ñơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp ñảm nhận nhiệm vụ ñào tạo
ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo.
- Lý do ñề nghị cho phép ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ.
Phần 2. Mục tiêu ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh
- Những căn cứ ñể lập ñề án.
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-

Mục tiêu ñào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể).
Thời gian ñào tạo.
ðối tượng tuyển sinh (Yêu cầu ñối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt
nghiệp, kinh nghiệm công tác)
- Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép
ñào tạo.
- Danh mục các môn học bổ sung kiến thức.
- Dự kiến quy mô tuyển sinh
- Dự kiến mức học phí/người học/năm
- Yêu cầu ñối với người tốt nghiệp.
Phần 3. Năng lực của cơ sở ñào tạo
1. ðội ngũ giảng viên cơ hữu (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ), mẫu 1 Phụ lục III
2. Cơ sở vật chất phục vụ ñào tạo
- Thiết bị phục vụ ñào tạo, mẫu 2 Phụ lục III.
- Thư viện, mẫu 3 Phụ lục III.
3. Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học
- ðề tài khoa học ñã thực hiện, mẫu 4 Phụ lục III.
- Các hướng nghiên cứu ñề tài luận văn, luận án, mẫu 5 Phụ lục III.
- Các công trình ñã công bố của cán bộ cơ hữu, mẫu 6 Phụ lục III.
4. Hợp tác quốc tế trong hoạt ñộng ñào tạo và nghiên cứu khoa học
Phần 4. Chương trình và kế hoạch ñào tạo
- Chương trình ñào tạo trình bày theo quy ñịnh ở Phụ lục IV.
- Dự kiến kế hoạch ñào tạo
Phụ lục: Các tài liệu và minh chứng kèm theo
- Các quyết ñịnh về việc cho phép ñào tạo trình ñộ ñại học, trình ñộ thạc sĩ của ngành hoặc
chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo.
- Các biên bản thông qua hồ sơ của Hội ñồng Khoa học và ðào tạo của cơ sở ñào tạo, biên
bản kiểm tra của sở giáo dục và ñào tạo, biên bản của Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình ñào tạo.
- Dự thảo quy ñịnh về tuyển sinh, quy ñịnh về tổ chức và quản lý ñào tạo trình ñộ thạc sĩ,
trình ñộ tiến sĩ (ñối với ngành hoặc chuyên ngành ñầu tiên ñề nghị cho phép ñào tạo) của cơ sở
ñào tạo.
- Lý lịch khoa học của ñội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (mẫu Phụ lục IV)
Lưu ý: ðề án ñược xây dựng trên cơ sở kết quả các nghiên cứu khảo sát về nhu cầu phát
triển nguồn nhân lực ở ñịa phương, khu vực, quốc gia ñối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội
của ngành, tỉnh, thành phố nơi cơ sở ñào tạo ñóng trụ sở và tổ chức các hội thảo với sự tham gia
của các giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, ñại diện doanh nghiệp
có liên quan ñến ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo.
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Phụ lục III
NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ðÀO TẠO
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
I. Các quyết ñịnh về việc cho phép ñào tạo trình ñộ ñại học, trình ñộ thạc sĩ của ngành hoặc
chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo:
1. Quyết ñịnh phép ñào tạo trình ñộ ñại học ngành… (ñối với ñề nghị cho phép ñào tạo
trình ñộ thạc sĩ).
2. Quyết ñịnh phép ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ngành, chuyên ngành… (ñối với ñề nghị cho
phép ñào tạo trình ñộ tiến sĩ).
II. Các ñiều kiện bảo ñảm chất lượng
Mẫu 1: ðội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc
sĩ/trình ñộ tiến sĩ của cơ sở ñào tạo
Tham
Thành tích
gia ñào
Học
khoa học
Họ và tên, năm
Học vị,
Số
hàm,
Chuyên
tạo
sinh, chức vụ hiện
nước, năm
(số lượng
TT
ngành
năm
SðH
tại
tốt nghiệp
ñề tài, các
phong
(năm,
bài báo)
CSðT)

Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Mẫu 2: Thiết bị phục vụ cho ñào tạo
Số
TT

Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu,
mục ñích sử dụng

Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Mẫu 3: Thư viện
Số
TT

Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi
những sách, tạp chí xuất bản
trong 5 năm trở lại ñây)

Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Nước sản
xuất, năm
sản xuất

Số
lượng

Tên học phần sử
dụng thiết bị

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Nước xuất
bản/Năm
xuất bản

Số lượng
bản sách

Tên học phần sử
dụng sách, tạp
chí

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu 4: Các ñề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên quan ñến ngành hoặc chuyên
ngành ñề nghị cho phép ñào tạo do cơ sở ñào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao
quyết ñịnh, bản sao biên bản nghiệm thu)
Số
TT

Tên ñề tài

Cấp quyết ñịnh, mã
số

Số Qð, ngày
tháng năm/ ngày
nghiệm thu

Kết quả
nghiệm thu

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Mẫu 5: Các hướng nghiên cứu ñề tài luận văn, luận án và số lượng học viên, NCS có thể
tiếp nhận
Số
TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực
nghiên cứu có thể nhận hướng
dẫn học viên cao học, nghiên cứu
sinh

Họ tên, học vị, học
hàm người người có
thể hướng dẫn hoạc
viên cao học, NCS

Số lượng học viên
cao học, NCS có
thể tiếp nhận

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành hoặc chuyên ngành ñề nghị
cho phép ñào tạo của cơ sở ñào tạo trong 5 năm trở lại ñây (kèm theo bản liệt kê có bản sao
trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang ñầu và trang cuối của công trình công bố)
Số
TT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục IV
CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
I. Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ
ðược trình bày theo trình tự sau:
1. Mục tiêu của chương trình ñào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng ñào tạo, trình
ñộ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể ñảm nhiệm của
người học sau khi tốt nghiệp.
2. Yêu cầu ñối với người dự tuyển: quy ñịnh về văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh
nghiệm nghề nghiệp của người dự tuyển.
3. ðiều kiện tốt nghiệp: quy ñịnh về thời gian phải tập trung học tập, số học phần hoặc số
tín chỉ ít nhất người học phải hoàn thành (bao gồm cả luận văn) theo quy ñịnh.
4. Chương trình ñào tạo:
a) Khái quát chương trình: nêu rõ số học phần và số tín chỉ ít nhất học viên phải hoàn thành
ñể ñược xét tốt nghiệp, bao gồm:
- Phần kiến thức chung;
- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:
+ Các học phần bắt buộc: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành;
+ Các học phần tự chọn: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành.
- Luận văn: tổng số tín chỉ, yêu cầu của luận văn.
b) Danh mục các học phần trong chương trình ñào tạo: liệt kê toàn bộ các học phần thuộc
nội dung chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ theo các ñề mục: mã số học phần, tên học phần,
khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận). Riêng học phần
ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ.
Mã số học phần do cơ sở ñào tạo xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý chương trình
ñào tạo. Có thể dùng chữ và số hoặc số ñể mã hóa học phần, số ký tự mã hóa do cơ sở ñào tạo
quy ñịnh.
Theo thông lệ ở nhiều nước, mã số môn học gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần chữ
gồm 4 chữ cái, 2 chữ cái ñầu tiên viết tắt tên chuyên ngành, hai chữ cái sau viết tắt tên môn học.
Ví dụ như:
Danh mục các học phần trong chương trình ñào tạo
trình ñộ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
Mã số học phần
Tên học phần
Khối lượng (tín chỉ)
Phần
Phần
Tổng số
LT
TH, TN, TL
chữ
số
Phần kiến thức chung
Triết
học
2
YCTH
501
3
1
...
...
...
...
...
...
Phần kiến thức cơ sở và
chuyên ngành
Các học phần bắt buộc

(50% thời lượng CTðT, trong ñó có
học phần triết học)
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YCDT
YCTK
...
...
YCDD
...
...

512
514
...
...
525
...
...

Nguyên lý dịch tễ học
Thống kê sinh học
...
...
Các học phần lựa chọn
Dinh dưỡng học lâm sàng
...
...

3
3
...
...

2
2
...
...

1
1
...
...

(30% thời lượng CTðT)
2
...
...

Luận văn

10

Tổng cộng:

50

1
...
...

1
...
...

(20% thời lượng CTðT)

Trong ñó YC là viết tắt của Y tế cộng cộng, TH - Triết học, DT-dịch tễ, TK-Thống kê, DDdinh dưỡng..v.v
Phần số thường gồm 3 chữ số: chữ số thứ nhất (hàng trăm), từ 5 trở lên là mã số các học
phần thuộc chương trình ñào tạo thạc sĩ, từ 6 trở lên là mã số các học phần thuộc chương trình
ñào tạo tiến sĩ. Hai chữ số sau (hàng chục và hàng ñơn vị) là thứ tự các học phần do cơ sở ñào tạo
quy ñịnh. Những học phần của cùng bộ môn hay thuộc nhóm môn gần thì ñánh số gần nhau.
Những học phần chung cho nhiều chuyên ngành với khối lượng và nội dung như nhau thì mang
cùng mã số.
c) ðề cương của các học phần: mỗi học phần ñược liệt kê ở bảng danh mục các học phần
trong chương trình ñào tạo, các học phần ñều phải có ñề cương chi tiết học phần trình bày theo
trình tự sau:
- Mã số, tên học phần tổng tín chỉ (số TC lý thuyết, số TC thực hành, thí nghiệm hoặc thảo
luận)
Ví dụ: YCDT 502 Nguyên lý dịch tễ học 3(2,1), có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín
chỉ; lý thuyết 2 TC; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 TC.
- Bộ môn phụ trách giảng dạy.
- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần (ñã học ở ñại học chưa, ñã học
gì, ở trình ñộ thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của học phần này trong CTðT), kiến thức sẽ trang bị cho học
viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình ñào tạo.
- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần ñạt ñược ñối với người học sau khi học học phần ñó
(về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn ñầu ra.
- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong
từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). ðể học
viên có thể tự học ñược, cần chỉ rõ ñể học chương này cần phải ñọc những tài liệu tham khảo nào,
ở ñâu.
- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan ñến học
phần.
- Phương pháp ñánh giá học phần, trong ñó quy ñịnh số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận,
thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần ñánh giá.
Thủ trưởng cơ sở thẩm ñịnh chương
Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ñề nghị
trình ñào tạo
cho phép ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)
(Ký tên, ñóng dấu)
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chương trình, cứ 2 năm/1 lần cơ sở ñào tạo ñiều chỉnh, bổ
sung các học phần trong chương trình ñào tạo của cơ sở mình. Mỗi lần ñiều chỉnh, bổ sung các
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học phần trong chương trình ñào tạo phải ñược hội ñồng khoa học - ñào tạo của cơ sở thông qua
và phải lưu giữ hồ sơ tại phòng (khoa) sau ñại học của cơ sở và báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo.
II. Chương trình ñào tạo trình ñộ tiến sĩ
Chương trình ñào tạo gồm 3 phần:
Phần 1. Các học phần bổ sung
Các học phần bổ sung là các học phần giúp nghiên cứu sinh có ñủ kiến thức và trình ñộ
chuyên môn ñể thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu sinh
Phần 2. Các học phần ở trình ñộ tiến sĩ, các chuyên ñề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
- Các học phần ở trình ñộ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh
vực chuyên môn; nâng cao trình ñộ lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng
dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu. Mỗi
nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 3 ñến 5 học phần với khối lượng từ 8 ñến 12 tín chỉ thuộc
trình ñộ tiến sĩ ñược xây dựng như hướng dẫn ở mục I, bao gồm các học phần bắt buộc và các
học phần lựa chọn, trong ñó các học phần bắt buộc là những học phần căn bản, liên quan ñến
những cốt lõi ở mức ñộ cao của ngành và chuyên ngành. Các học phần lựa chọn có nội dung
chuyên sâu phù hợp với ñề tài nghiên cứu sinh hoặc hỗ trợ rèn luyện các phương pháp nghiên
cứu chuyên ngành và liên ngành, cách viết bài báo khoa học.
- Các chuyên ñề tiến sĩ ñòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp
ñến ñề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải
quyết một số nội dung của ñề tài luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành từ 2 ñến 3 chuyên
ñề tiến sĩ với khối lượng từ 4 ñên 6 tín chỉ, ñược xây dựng theo trình tự sau: mục ñích của chuyên
ñề, các nội dung cần ñạt ñược khi viết chuyên ñề này, cuối cùng là tài liệu tham khảo.
- Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn ñề liên quan ñến ñề tài luận án
ñòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, ñánh giá các công trình nghiên cứu ñã có
của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết ñến ñề tài luận án, nêu những vấn ñề còn
tồn tại, chỉ ra những vấn ñề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Cần quy ñịnh rõ số
trang của bài tiểu luận tổng quan.
Lưu ý:
1) Khi xây dựng chương trình ñào tạo cần phải tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các
giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà tuyển dụng, ñại diện doanh nghiệp có liên
quan ñến ngành, chuyên ngành ñề nghị cho phép ñào tạo.
2) Chương trình ñào tạo này phải ñược Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình ñào tạo thông qua.
Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
Xây dựng theo các quy ñịnh của Quy chế ñào tạo trình ñộ tiến sĩ
Thủ trưởng cơ sở thẩm ñịnh chương
trình ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)

Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ñề nghị
cho phép ñào tạo
(Ký tên, ñóng dấu)

15

Phụ lục V
LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:
Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Học vị cao nhất:
Năm, nước nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất:
Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
ðơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Chỗ ở riêng hoặc ñịa chỉ liên lạc:
ðiện thoại liên hệ: CQ:
NR:
Dð:
Fax:
Email:
II. QUÁ TRÌNH ðÀO TẠO
1. ðại học:
Hệ ñào tạo:
Nơi ñào tạo:
Ngành học:
Nước ñào tạo:
Năm tốt nghiệp:
Bằng ñại học 2:
Năm tốt nghiệp:
2. Sau ñại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi ñào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi ñào tạo:
- Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:

1.
2.

Mức ñộ sử dụng:
Mức ñộ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc ñảm nhiệm

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các ñề tài nghiên cứu khoa học ñã và ñang tham gia:
TT

Tên ñề tài nghiên cứu

Năm bắt
ñầu/Năm
hoàn thành

ðề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong ñề
tài
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2. Các công trình khoa học ñã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
TT

Tên công trình

Năm công bố

………., ngày
Xác nhận của cơ quan

Tên tạp chí

tháng

năm

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

Phụ lục VI
PHIÊN HỌP THẨM ðỊNH CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDðT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
I. Nội dung thẩm ñịnh chương trình ñào tạo
Hội ñồng thẩm ñịnh chương trình ñào tạo theo các nội dung sau:
- Căn cứ ñể xây dựng chương trình ñào tạo;
- Mục tiêu của chương trình ñào tạo;
- Cấu trúc chương trình ñào tạo;
- Thời lượng của chương trình ñào tạo;
- Nội dung của chương trình ñào tạo: ñáp ứng mục tiêu, phù hợp trình ñộ ñào tạo, ñảm bảo
tính hiện ñại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ñất nước;
- ðề cương chi tiết của học phần/môn học: mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy,
phương pháp ñánh giá, tài liệu tham khảo.
II. Các bước tiến hành
1. Cơ sở ñào tạo ñề nghị cho phép ñào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình ñộ thạc sĩ, trình
ñộ tiến sĩ trình bày tóm tắt các căn cứ ñể xây dựng chương trình ñào tạo; mục tiêu của chương
trình ñào tạo; cấu trúc chương trình ñào tạo; thời lượng của chương trình ñào tạo; nội dung của
chương trình ñào tạo, ñề cương chi tiết học phần và các ñiều kiện ñảm bảo thực hiện chương trình
ñào tạo.
2. Hai thành viên phản biện của Hội ñồng thẩm ñịnh ñọc nhận xét và ñặt câu hỏi.
Các thành viên của Hội ñồng thẩm ñịnh ñặt câu hỏi.
3. ðại diện cơ sở ñào tạo trả lời và giải trình.
4. Chương trình ñào tạo ñược ñánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý
kiến của mình vào phiếu thẩm ñịnh, trong ñó cần khẳng ñịnh chương trình ñào tạo ñạt yêu cầu
hay chưa ñạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng ñược coi là phiếu
không thông qua. Chương trình ñược coi là ñạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.
5. Kết luận của Hội ñồng thẩm ñịnh
Toàn bộ diễn biến của phiên họp phải ñược ghi thành biên bản chi tiết, ñặc biệt là phần hỏi
và trả lời, trong ñó ghi ñầy ñủ ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi thẩm ñịnh.
Biên bản phải ñược toàn thể Hội ñồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký Hội
ñồng.
III. Mẫu phiếu thẩm ñịnh
PHIẾU THẨM ðỊNH CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO
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trình ñộ thạc sĩ, trình ñộ tiến sĩ
Họ và tên thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh:
Chức danh trong Hội ñồng thẩm ñịnh:
Tên cơ sở ñào tạo ñề nghị thẩm ñịnh chương trình ñào tạo:
Ngành hoặc chuyên ngành ñào tạo:
Trình ñộ ñào tạo:
TT
1
2
3
4
5

6

Nội dung thẩm ñịnh

Mã số:

Nhận xét của thành viên Hội ñồng

Kết luận
(ñáp ứng yêu cầu hay
không ñáp ứng yêu cầu)

Căn cứ ñể xây dựng chương trình ñào
tạo
Mục tiêu của chương trình ñào tạo
Cấu trúc chương trình ñào tạo
Thời lượng của chương trình ñào tạo
Nội dung của chương trình ñào tạo
(ñáp ứng mục tiêu, phù hợp trình ñộ
ñào tạo, ñảm bảo tính hiện ñại, tính
hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế – xã hội ñất nước)
ðề cương chi tiết của học phần/môn
học (mục tiêu, nội dung, phương
pháp giảng dạy, phương pháp ñánh
giá, tài liệu tham khảo)

Những ý kiến khác

Kết luận chung: …. (trong ñó cần khẳng ñịnh ñạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung
chỉnh sửa,) …

Thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh
(ký tên)
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