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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế ñào tạo trình ñộ thạc sĩ
_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ðào tạo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/Nð-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục;
Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo.
Quyết ñịnh này thay thế các quy ñịnh về tuyển sinh và ñào tạo trình ñộ thạc sĩ tại các Quyết ñịnh số
18/2000/Qð-BGD&ðT ngày 8 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban
hành Quy chế ñào tạo sau ñại học; Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-BGD&ðT ngày 29 tháng 01 năm 2001
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Qui chế tuyển sinh sau ñại học; Quyết ñịnh số
19/2002/Qð-BGD&ðT ngày 9 tháng 4 năm 2002 của 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về
việc sửa ñổi, bổ sung một số một số ñiều trong Quy chế tuyển sinh sau ñại học ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-BGD&ðT ngày 29 tháng 01 năm 2001; Quyết ñịnh số 16/2003/Qð-BGD&ðT
ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc sửa ñổi, bổ sung một số một
số ñiều trong Quy chế tuyển sinh sau ñại học ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-BGD&ðT
ngày 29 tháng 01 năm 2001 ñã ñược sửa ñổi bổ sung theo Quyết ñịnh số 19/2002/Qð-BGD&ðT ngày 9
tháng 4 năm 2002; Quyết ñịnh số 11/2004/Qð-BGD&ðT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và ðào tạo về việc sửa ñổi, bổ sung một số một số ñiều trong Quy chế tuyển sinh sau ñại học
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-BGD&ðT ngày 29 tháng 01 năm 2001 và ñã ñược sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tuyển sinh sau ñại học ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
19/2002/Qð-BGD&ðT ngày 9 tháng 4 năm 2002 và Quyết ñịnh số 16/2003/Qð-BGD&ðT ngày 9 tháng
4 năm 2003.
ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học, thủ trưởng các ñơn vị có liên quan thuộc Bộ
Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục ñược giao nhiệm vụ ñào tạo trình ñộ thạc sĩ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Ni nhn:

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội ; UBVHGD-TTNNð của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Website Bộ Giáo dục và ðào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Như ðiều 3;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDðH.
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QUY CHẾ
ðào tạo trình ñộ thạc sỹ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 45/2008/Qð-BGD ðT
Ngày5 tháng8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
____________________________

Chương I: QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy ñịnh về ñào tạo trình ñộ thạc sĩ bao gồm: cơ sở ñào tạo; tuyển sinh; chương trình ñào tạo; tổ chức ñào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi
phạm.
2. Văn bản này áp dụng ñối với các ñại học, học viện, trường ñại học ñược Thủ tướng
Chính phủ giao nhiệm vụ ñào tạo trình ñộ thạc sĩ (sau ñây gọi chung là cơ sở ñào tạo), các tổ
chức và cá nhân tham gia ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
ðiều 2. Mục tiêu ñào tạo
ðào tạo trình ñộ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình ñộ cao về thực hành, có
khả năng làm việc ñộc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn ñề thuộc
ngành, chuyên ngành ñược ñào tạo.
ðiều 3. Thời gian ñào tạo
1. Thời gian ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược thực hiện từ một năm ñến hai năm học.
a) ðối với các ngành ñào tạo trình ñộ ñại học có thời gian ñào tạo từ 5 năm trở lên thời
gian ñào tạo trình ñộ thạc sĩ có thể là một năm học.
b) ðối với các ngành ñào tạo trình ñộ ñại học có thời gian ñào tạo từ 4,5 năm trở xuống
thời gian ñào tạo trình ñộ thạc sĩ là một năm rưỡi ñến hai năm học.
2. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo căn cứ vào ñiều kiện cụ thể của ñơn vị mình quyết ñịnh thời
gian ñào tạo phù hợp.
Chương II: CƠ SỞ ðÀO TẠO
ðiều 4. ðiều kiện ®¨ng ký më ngµnh, chuyªn ngµnh ñào tạo
Các cơ sở ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ®−îc ñăng ký mở ngành, chuyên ngành ñào tạo khi có ñủ
các ñiều kiện sau ®©y:
1. ðã ñào tạo trình ñộ ñại học hệ chính quy ngành tương ứng với ngành, chuyên ngành
ñăng ký ñào tạo trình ñộ thạc sĩ và có ít nhất hai khóa ñã tốt nghiệp.
2. Về ñội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học:
a) ðội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu của cơ sở ñào tạo ñảm nhận giảng dạy ít
nhất 60% khối lượng chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ của ngành, chuyên ngành ñăng ký ñào
tạo;
b) Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ thuéc ngành, chuyªn ngµnh ñăng ký ñào
tạo, ñã và ñang tham gia ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, tiến sĩ (hoặc giảng dạy, hoặc hướng dẫn luận
văn thạc sĩ, hoặc tham gia Hội ñồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ). Mỗi người ñã có ít
nhất ba công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong năm năm trở
lại ñây, ñã và ñang tham gia nghiên cứu ñề tài khoa học các cấp.
3. Về cơ sở vật chất:
a) Có ñủ phòng học, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm, phòng máy tính, mạng
Internet với ñủ trang thiết bị cần thiết, hiện ñại, ñáp ứng yêu cầu của chương trình ñào tạo;

b) Thư viện có phòng ñọc, phòng tra cứu thông tin qua mạng; có nguồn thông tin tư liệu,
sách, tạp chí xuất bản ở trong và ngoài nước 10 năm trở lại ñây.
4. Về chương trình và kế hoạch ñào tạo:
a) ðã xây dựng chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ cho ngành, chuyên ngành ñăng ký ñào
tạo theo quy ñịnh tại ðiều 36, ðiều 37 của Quy chế này, ñược Hội ñồng khoa học ñào tạo của cơ
sở ñào tạo thông qua;
b) ðã dự kiến kế hoạch ñào tạo cho từng năm học và khóa học.
ðiều 5. Thẩm quyền giao ngành, chuyên ngành ñào tạo, hå s¬ ®ăng ký, và quy trình
giao ngành, chuyên ngành ñào tạo
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh giao ngành, chuyên ngành ñào tạo trình
ñộ thạc sĩ cho các cơ sở ñào tạo khi có ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy chế này.
2. Hồ sơ ñăng ký mở ngành, chuyên ngành ñào tạo gồm có:
a) Tờ trình ñăng ký mở ngành, chuyên ngành ñào tạo, trong ñó cần nêu rõ lý do mở ngành,
chuyên ngành và năng lực ñào tạo của cơ sở ñào tạo (mẫu 1, Phụ lục I);
b) ðề án ñăng ký mở ngành, chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ (mẫu 2, Phụ lục I). Nội
dung ñề án gåm: giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c¬ së ®µo t¹o, nhiÖm vô ®−îc giao, kÕt qu¶ ®µo t¹o ®¹i
häc, kÕt qu¶ ®µo t¹o th¹c sÜ ë c¸c ngành, chuyªn ngành ñã ñược giao, lý do vµ sù cÇn thiÕt ®µo
t¹o th¹c sÜ ngành, chuyªn ngµnh ñăng ký ®µo t¹o, nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp ®Ò ¸n; môc tiªu ®µo t¹o;
n¨ng lùc ®µo t¹o cña cơ sở ñào tạo vÒ ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé khoa học (mẫu 3, Phụ lục I); c¬
së vËt chÊt ®¶m b¶o cho ®µo t¹o (mẫu 4, Phụ lục I); thông tin tư liệu (mẫu 5, Phụ lục I); ñề tài
khoa học (mẫu 6, Phụ lục I); các ñịnh hướng ñề tài luận văn (mẫu 7, Phụ lục I); lý lịch khoa học
của các giảng viên (mẫu 8, Phụ lục I); ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, tæ chøc vµ qu¶n lý ®µo t¹o.
3. Quy trình giao ngành, chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
a) ðề án ñăng ký mở ngành, chuyên ngành ñào tạo trình ñộ thạc sĩ gửi về Bộ Giáo dục và
ðào tạo. Bộ Giáo dục và ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh ñề án trong thời gian 60 ngµy làm việc, kể
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ;
b) Nếu cơ sở ñào tạo ñáp ứng ñủ các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 4 của Quy chế này, Bộ
Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh giao ngành, chuyên ngành ñào tạo cho cơ sở ñào tạo. Trong
trường hợp cơ sở ñào tạo chưa ñáp ứng ñủ các ñiều kiện quy ñịnh, Bộ Giáo dục và ðào tạo
thông báo kết quả thẩm ñịnh bằng văn bản.
ðiều 6. Giảng viên
1. Giảng viên ñào tạo trình ñộ thạc sĩ là người làm nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong
chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ hoặc hướng dẫn học viên thực hành, thực tập, thực hiện ñề
tài luận văn th¹c sÜ.
2. Giảng viên phải có những tiêu chuẩn sau ñây:
a) Phẩm chất, ñạo ñức, tư tưởng tốt;
b) ðạt trình ñộ chuẩn về ñào tạo:
- Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc chức danh phó giáo sư, giáo sư ñối với giảng viên
giảng dạy các môn học, các chuyên ñề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội ñồng
chấm luận văn thạc sĩ;
- Có bằng thạc sĩ ñối với giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập, giảng dạy môn ngoại
ngữ cho các ngành, chuyªn ngµnh không chuyên ngữ.
c) ðủ sức khoẻ ñể giảng dạy;
d) Lý lịch bản thân rõ ràng.
ðiều 7. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên
1. Nhiệm vụ của giảng viên:
a) Giảng dạy các môn học, các chuyên ñề, hướng dẫn thực hành, thực tập;
b) Hướng dẫn luận văn thạc sĩ;
c) Tham gia các Hội ñồng chấm luận văn thạc sĩ;

d) Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng ñào tạo, thực hiện tư vấn giúp ñỡ học viên trong học tập, nghiên cứu;
ñ) G−¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nội quy của cơ
sở ñào tạo. Trung thực, khách quan, công bằng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong ñối
xử với học viên.
e) C¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Quyền của giảng viên:
a) ðược giảng dạy theo ngành, chuyên ngành ñược ñào tạo;
b) Giảng viên có chức danh giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học ñược hướng dẫn tối ña
năm học viên trong cùng thời gian; giảng viên có chức danh phó giáo sư hay bằng tiến sĩ ñược
hướng dẫn tối ña ba học viên (kể cả học viên của cơ sở ñào tạo khác) trong cùng thời gian;
c) ðược ñào tạo nâng cao trình ñộ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
d) ðược hợp ñồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với ñiều kiện bảo ñảm thực hiện
ñầy ñủ nhiệm vụ nơi mình công tác;
ñ) Các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 8. Nhiệm vụ và quyền của học viên
1. Nhiệm vụ của học viên:
a) Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời
gian quy ñịnh của cơ sở ñào tạo;
b) Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học;
c) ðóng học phí theo quy ñịnh;
d) Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở ñào tạo, không dùng bất cứ áp
lực nào ñối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên ñể có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học
theo ý muốn chủ quan;
ñ) Chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ sở ñào tạo;
e) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của cơ sở ñào tạo;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Quyền của học viên:
a) ðược cơ sở ñào tạo cung cấp ñầy ñủ, chính xác các thông tin về học tập của mình;
b) ðược sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở
vật chất của cơ sở ñào tạo và cơ sở phối hợp ñào tạo;
c) ðược tham gia hoạt ñộng của các ñoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở ñào tạo;
d) Các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 9. Trách nhiệm của cơ sở ñào tạo
1. X©y dùng chương trình ñào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy ñối với các ngành,
chuyªn ngµnh ñược giao; lập hồ sơ ñăng ký nhận nhiệm vụ ñào tạo ngành, chuyên ngành mới
khi có ñủ ñiều kiện.
2. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh h»ng năm cho các ngành, chuyên ngành ñã ñược
giao nhiệm vụ và b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
3. Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chØ tiªu ®· ñ−îc x¸c ®Þnh.
4. Tổ chức và quản lý quá trình ñào tạo theo chương trình ®µo t¹o ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào
tạo phê duyệt khi ®¨ng ký më ngµnh, chuyªn ngµnh ®µo t¹o.
5. Quản lý việc học tập và nghiên cứu của học viên, quản lý việc thi và cấp chứng chỉ, bảng
ñiểm học tập.
6. Quyết ñịnh danh s¸ch học viên trúng tuyển, quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp, quyết ñịnh
cấp bằng thạc sĩ, báo cáo ñịnh kú về công tác ñào tạo trình ñộ th¹c sÜ của cơ sở theo quy ñịnh của
Bộ Giáo dục và ðào tạo.
7. Cấp bằng thạc sĩ và bảng ñiểm, quản lý việc cấp bằng thạc sĩ theo quy ®Þnh.

8. Quản lý kinh phí, khai thác, tạo nguồn bổ sung, sử dụng và quản lý các nguồn lực khác
trong ñào tạo tr×nh ®é thạc sĩ theo quy ñịnh.
9. Hợp tác ñào tạo trình ñộ thạc sĩ với các cơ sở trong và ngoài nước theo quy ñịnh.
10. Công bố công khai các văn bản quy ñịnh về ñào tạo trình ñộ thạc sĩ; về chương trình
ñào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy; về kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh h»ng năm cho các
ngành, chuyên ngành ñã ñược giao; về danh s¸ch học viên trúng tuyển, danh s¸ch học viên tốt
nghiệp và cấp bằng thạc sĩ trên trang thông tin ñiện tử (Website) của cơ sở ñào tạo.
11. Tham gia kiểm ñịnh chất lượng.
12. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o vµ l−u tr÷.
Chương III: TUYỂN SINH
ðiều 10. Thi tuyển sinh
1. Thi tuyển sinh ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ñược tổ chức từ 1ñến 2 lần/năm, vào tháng 2 và
tháng 8 hàng năm.
Thủ trưởng cơ sở ñào tạo căn cứ yêu cầu và tình hình cụ thể của cơ sở ñào tạo ñể xác ñịnh
số lần tuyển sinh và thời ñiểm tuyển sinh.
2. Các môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành, chuyên
ngành ñào tạo.
a) Môn ngoại ngữ:
- Yêu cầu ngoại ngữ dùng trong thi tuyển là tiếng Anh, cách thức thi tuyển theo dạng thức
TOEFL hoặc IELTS;
- Thí sinh dự thi ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ngành ngoại ngữ tiếng Anh phải thi ngoại ngữ
khác do Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quy ñịnh;
- Các trường hợp ñược miễn thi ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp ñại học chính quy ngành tiếng Anh;
+ Có bằng tốt nghiệp ñại học tại nước ngoµi mà ngôn ngữ dùng trong ñào tạo là tiếng Anh;
+ Có bằng tốt nghiệp ñại học tại c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o trong n−íc mà ngôn ngữ dùng
trong toàn bộ chương trình ñào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
+ Có chứng chỉ TOEFL ITP 400, iBT 32 hoặc IELTS 4.5 trở lên trong thời hạn 2 năm kể
từ ngày cấp chứng chỉ ñến ngày nộp hồ sơ.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ do các cơ sở ñào tạo ngoại ngữ ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo
giao nhiệm vụ và công nhận tương ñương trình ñộ tiếng Anh TOEFL ITP 400, iBT 32 hoặc
IELTS 4.5.
b) Môn cơ bản, m«n cơ sở của ngành, chuyên ngành ®µo t¹o do Bộ Giáo dục và ðào tạo
phª duyÖt trên cơ sở ñề xuất của các cơ sở ñào tạo khi ®¨ng ký më ngµnh, chuyªn ngµnh ®µo t¹o.
ðiều 11. ðiều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ phải có các ñiều kiện sau ñây:
1. Về văn bằng:
a) ðã tốt nghiệp ñại học ñúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyªn ngµnh ñăng ký dự
thi.
Riêng ñối với ngành ngoại ngữ, nếu ng−ời dự thi ñăng ký theo ngành ngoại ngữ ñúng với
bằng tốt nghiệp ñại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp ñại
học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác;
b) Người có bằng tốt nghiệp ñại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung
kiến thức trước khi dự thi. Nội dung kiến thức học bổ sung cho từng ®èi t−îng dù thi do Hội
ñồng khoa học ñào tạo của cơ sở xem xét, trình Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quyết ñịnh.
Danh môc các ngành phù hợp và các ngành gần ñược dự thi ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñối với
tõng ngành, chuyªn ngµnh do c¬ së ®µo t¹o xác ñịnh trong ñề án ®¨ng ký më ngµnh, chuyªn
ngµnh ®µo t¹o và ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo phª duyÖt.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:
Người có bằng tốt nghiệp ñại học loại khá trở lên thuộc ngành ñúng hoÆc phï hîp víi
ngành, chuyªn ngµnh ñăng ký dự thi ñược dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những ñối tượng còn
lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành,
chuyªn ngµnh ñăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp ñại học ñến ngày
nộp hồ sơ dự thi.
3. Có ñủ sức khoẻ ñể học tập.
4. Nộp hồ sơ ñầy ñủ, ñúng thời hạn theo quy ñịnh của cơ sở ñào tạo.
Trên cơ sở các quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều này, Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quy
ñịnh cụ thể về ñiều kiện văn bằng; kinh nghiệm công tác chuyên môn cho từng ngành, chuyên
ngành ñào tạo của cơ sở mình và công bố công khai trước khi thi ít nhất 3 tháng.
ðiều 12. ðối tượng và chính sách ưu tiên
1. ðối tượng :
a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính ñến ngày nộp hồ sơ ñăng ký dự
thi) tại các xã thuộc vùng có ñiều kiện kinh tế xã hội ñặc biệt khó khăn ở các ñịa phương thuộc
miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải ñảo theo quy ñịnh của Chính phủ;
b) Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận ñược hưởng chính sách như thương
binh;
c) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao ñộng, người có công với cách mạng;
d) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có ñiều kiện kinh tế xã hội ñặc biệt khó khăn.
2. Các ñối tượng ñược ưu tiên theo mục a khoản 1 ðiều này phải có quyết ñịnh tiếp nhận
công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
3. Chính sách ưu tiên:
a) Người dự thi thuộc ñối tượng ưu tiên ñược cộng một ñiểm (thang ñiểm 10) cho môn cơ
bản;
b) Người thuộc nhiều ñối tượng ưu tiên chỉ ñược hưởng chế ñộ ưu tiên của một ñối tượng.
ðiều 13. Các trường hợp miễn thi tuyển sinh
1. ðối tượng: Sinh viên tốt nghiệp ñại học hệ chính quy loại giỏi trở lên.
2. ðiều kiện: Sinh viên tốt nghiệp ñại học hệ chính quy ñược miễn thi khi ñáp ứng các ñiều
kiện sau ñây:
a) Tốt nghiệp ñại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, ñúng ngµnh, chuyên ngành dự thi, có
kết quả rèn luyện cuối khoá xếp từ loại khá trở lên;
b) ðược khen thưởng cuối khoá học về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học (bằng
khen, giấy khen) từ cấp trường trở lên;
c) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, iBT 45 hay IELTS 5.0 hoặc tương ñương;
d) Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết ñịnh tốt nghiệp ñến ngày nộp hồ sơ xét
chuyển tiếp sinh;
ñ) Số lượng người ñược miễn thi tuyển sinh không vượt quá 20 % tổng chỉ tiêu ñào tạo
thạc sĩ trong năm của cơ sở ñào tạo.
3. Việc xét miễn thi tuyển sinh ñược thực hiện h»ng năm, trước kỳ thi tuyển sinh ít nhất
một tháng.
4. Quy ñịnh về miễn thi tuyển sinh phải ñược thông báo công khai tại Ban (Khoa, Phòng)
ñào tạo sau ñại học. Hội ñồng Khoa học §ào tạo của cơ sở ®µo t¹o duyệt danh sách chuyển tiếp
sinh, tr×nh Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quyết ñịnh.
ðiều 14. ðăng ký dự thi
1. Hồ sơ ñăng ký dự thi do cơ sở ñào tạo quy ñịnh.
2. Thí sinh nộp Hồ sơ ñăng ký dự thi cho cơ sở ñào tạo chậm nhất là 30 ngày trước ngày thi
môn ñầu tiên.

2. Cơ sở ñào tạo lập danh sách thí sinh dự thi, làm thẻ dự thi, gửi giấy báo thi cho thí sinh
chậm nhất 15 ngày trước ngày thi môn ñầu tiên.
ðiều 15. Hội ñồng tuyển sinh
1. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng tuyển sinh. Thành phần Hội
ñồng gồm: Chủ tịch, c¸c Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực và các Ủy viên.
a) Chủ tịch Hội ñồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng ñược Hiệu trưởng uỷ quyền;
b) Phó Chủ tịch Hội ñồng: Phó Hiệu trưởng;
c) Uỷ viên thường trực: Trưởng Ban hoặc Phó Ban (Khoa, Phòng hoặc ñơn vị phụ trách
cấp trường) ñào tạo sau ñại học;
d) Các Uỷ viên: một số Trưởng Ban hoặc Phó Ban (Phòng, Khoa, Bộ môn) liên quan trực
tiếp ñến kỳ thi.
Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột dự thi không ñược tham gia Hội ñồng
tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội ñồng.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội ñồng tuyển sinh:
Xét duyệt hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự thi, ra ñề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố
kết quả thi, xét ñề nghị công nhận trúng tuyển báo cáo thủ trưởng cơ sở ñào tạo.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh:
a) Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện c¸c quy ®Þnh cña Quy chế nµy;
b) Quyết ñịnh và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt ñộng liên quan ñến c«ng t¸c tuyển sinh
theo quy ñịnh của Quy chế này;
c) Quyết ñịnh thành lập bộ máy giúp việc cho Hội ñồng tuyển sinh gồm: Ban Thư ký, Ban
ðề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Hậu cần (nÕu cÇn). Các Ban này làm việc dưới sự chỉ
ñạo trực tiếp của Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh.Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội ñồng ra
quyết ñịnh thành lập Ban Chấm lại.
ðiều 16. Ban Thư ký Hội ñồng tuyển sinh
1. Thành phần Ban Thư ký Hội ñồng tuyển sinh (gọi tắt là Ban thư ký) gồm: Trưởng ban là
uỷ viên thường trực Hội ñồng tuyển sinh và các ủy viên.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thư ký:
a) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh giao phó;
b) Nhận và xử lý hồ sơ của thí sinh; thu lệ phí ñăng ký dự thi, gửi giấy báo thi, phát thẻ dự
thi cho thí sinh;
c) Nhận bài thi từ Ban Coi thi, bảo quản, kiểm kê bài thi;
d) Thực hiện việc dồn túi, ñánh số phách bài thi theo quy ñịnh của Chủ tịch Hội ñồng tuyển
sinh;
e) Bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban Chấm thi và thực hiện các công tác nghiệp vụ theo
quy ñịnh;
g) Quản lý các giấy tờ, biên bản liên quan tới bài thi;
h) Lập biên bản xử lý kết quả chấm thi;
i) Làm báo cáo tình hình chấm thi trình Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh;
k) Dự kiến phương án ñiểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trình Hội ñồng
tuyển sinh xem xét;
l) Gửi giấy báo ñiểm cho thí sinh;
m) Gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển.
3. Ban Thư ký tiến hành công việc liên quan ñến bài thi khi có mặt tối thiểu ba uỷ viên của
Ban.
ðiều 17. Ban ðề thi

1. Thành phần Ban ðề thi gồm: Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng tuyển
sinh và các uỷ viên làm nhiệm vụ: trưởng môn thi, ra ñề thi, phản biện ñề thi và các nhiệm vụ
khác trong Ban ñề thi.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban ðề thi:
a) Ra ñề thi theo quy ñịnh tại ðiều 22, ðiều 23 của Quy chế này;
b) In, ñóng gói, bảo quản, phân phối và sử dụng ñề thi theo quy ñịnh tại ðiều 24 Quy chế
này;
c) Bảo quản ñáp án cña ñề thi ñã sử dụng và các ñề thi, ®¸p ¸n chưa sử dụng theo quy ñịnh
bảo mật;
d) Từng uỷ viên Ban ðề thi làm việc ñộc lập trong phạm vi công việc ñược Trưởng ban
phân công.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban ðề thi:
a) Tổ chức, chỉ ñạo thực hiện toàn bộ công tác ra ñề thi;
b) Bốc thăm chọn ñề thi chính thức và dự bị; chỉ ñạo xử lý các tình huống bất thường về ñề
thi;
c) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội ñồng tuyển sinh về chất lượng chuyên môn và quy
trình bảo mật ñề thi cùng toàn bộ các khâu trong công tác liên quan ñến ñề thi.
ðiều 18. Ban Coi thi
1. Thành phần Ban Coi thi gồm: Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng tuyển
sinh và các uỷ viên.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Coi thi:
a) Phân công nghiệm vụ và chỉ ñạo hoạt ñộng của các thành viên Ban coi thi, cán bộ coi
thi, giám sát phòng thi, trật tự viên, cán bộ y tế, công an, kiểm soát quân sự, nhân viên phục vụ
tại ñiểm thi;
b) ðiều hành toàn bộ công tác coi thi theo quy ®Þnh;
c) Quyết ñịnh xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi.
ðiều 19. Ban Chấm thi
1. Thành phần Ban chấm thi gồm: Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng
tuyển sinh và các uỷ viên làm nhiệm vụ Trưởng môn chấm thi, cán bộ chấm thi và các nhiệm vụ
khác có liên quan ñến công tác chấm thi.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Chấm thi:
a) Phân công nhiệm vụ và chỉ ñạo hoạt ñộng của các thành viên Ban Chấm thi vµ tr−ëng
m«n chÊm thi;
b) ðiều hành công tác chấm thi;
c) Chịu trách nhiệm trước Hội ñồng tuyển sinh về chất lượng, tiến ñộ và quy trình chấm
thi.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấm thi: Thực hiện các nội dung ñược quy ñịnh tại
ðiều 29; ðiều 30 của Quy chế này.
4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng môn chấm thi:
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh và Trưởng ban Chấm thi về việc
chấm các bài thi thuộc môn mình phụ trách theo quy ®Þnh tại ðiều 29; ðiều 30 của Quy chế này
và có trách nhiệm thực hiện các quy ñịnh tại Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính qui
ban hành hàng năm.
5. Tiªu chuÈn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ chấm thi:
a) Cán bộ chấm thi phải là giảng viên ñang giảng dạy môn ñược phân công chấm, có trình
ñộ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan;
b) Thành viên Ban Thư ký không tham gia chấm thi;

c) Cơ sở ñào tạo có thể mời giảng viên của các cơ sở ñào tạo th¹c sÜ khác, ñáp ứng các ñiều
kiện quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 5 ðiều này tham gia chấm thi;
d) Cán bộ chấm thi phải thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 29, ðiều 30 của Quy chế này.
ðiều 20. Ban Chấm lại
1. Thành phần của Ban Chấm lại gồm: Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội ñồng
tuyển sinh và các uỷ viên là cán bộ chấm thi lại.
Cán bộ chấm thi lại phải ñủ các tiêu chuẩn ñã quy ñịnh tại mục a, khoản 5 ðiều 19 của Quy
chế này.
Trưởng ban chấm lại và các uỷ viên Ban Chấm lại chưa tham gia Ban chấm thi lần ñầu.
2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấm lại:
a) Kiểm tra các sai sót khi chấm lần ñầu như: cộng sai ñiểm, ghi nhầm ñiểm bài thi của thí
sinh;
b) Chấm lại bài thi do thí sinh ñề nghị;
c) Chấm bài thi thất lạc nay tìm thấy;
d) Trình Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh quyết ñịnh ñiểm bài thi sau khi chấm lại.
3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Chấm lại:
ðiều hành công tác chấm lại và chịu trách nhiệm trước Hội ñồng tuyển sinh về chất lượng,
tiến ñộ và quy trình chấm lại.
4. Cán bộ chấm thi lại phải thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 31 của Quy chế này.
ðiều 21. Thời gian thi và phòng thi
1. Thời gian làm bài thi môn cơ bản vµ m«n cơ sở là 180 phút.
2. Thêi gian thi tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược tổ chức liên tục trong các ngày. Lịch
thi cụ thể tõng m«n do Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh quyết ñịnh.
3. Trước kỳ thi chậm nhất một tuần, Hội ñồng tuyển sinh phải chuẩn bị xong ñịa ñiểm thi, ñủ
số phòng thi cần thiết, các phòng thi phải tập trung gần nhau, an toàn, yên tĩnh. Mỗi phòng thi bố trí
tối ña 30 thí sinh. Phòng thi phải ñủ ánh sáng, ñủ bàn ghế, ñủ rộng ñể khoảng cách giữa hai thí sinh
liền kề cách nhau ít nhất 1,2 m.
ðiều 22. Yêu cầu và nội dung ñề thi
1. ðề thi tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ phải ñạt ñược các yêu cầu kiểm tra những kiến
thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình
ñào tạo trình ñộ ñại học.
2. Nội dung ñề thi phải mang tính tổng hợp, bám sát và bao quát toàn bộ chương trình môn
thi ñã ñược công bố. Lời văn, câu chữ, số liệu, công thức, phương trình phải chính xác, rõ ràng.
3. ðề thi phải ñảm bảo ñánh giá và phân loại ñược trình ñộ của thí sinh, phù hợp với thời
gian quy ñịnh cho mỗi môn thi.
ðiều 23. ðề thi
1. Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh chọn người ra ñề thi có chuyên môn ñúng môn thi, có tinh
thần trách nhiệm, uy tín chuyên môn và có kinh nghiệm ra ñề thi.
Người ra ñề thi môn cơ sở phải có bằng tiến sĩ trở lên, người ra ñề thi môn tiếng Anh, môn
cơ bản phải có bằng thạc sĩ trở lên.
2. Việc ra ñề thi có thể sử dụng ngân hàng ñề thi hoặc cử từng người ra từng ñề ñộc lập.
a) Nếu sử dụng ngân hàng ñề thi, thì ngân hàng phải có ít nhất 100 câu hỏi ñể xây dựng
thành 3 bộ ñề thi cho mỗi môn thi; hoặc có ít nhất 30 bộ ñề thi hoàn chỉnh ñể chọn ngẫu nhiên
lấy 3 ñề thi;
b) Trong trường hợp ra từng ñề ñộc lập, mỗi môn thi phải có ít nhất 3 ñề do 3 người khác
nhau thực hiện. Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh trực tiếp mời người ra ñề ñộc lập, tiếp nhận ñề thi
và bí mật tên người ra ñề thi. Người ra ñề thi không ñược phép tiết lộ về việc ñã ñược giao

nhiệm vụ làm ñề thi. Người ra ñề không ñược là người ñã hoặc ñang phụ ñạo hoặc hướng dẫn ôn
tập cho thí sinh.
Khi nhận ñề thi từ người ra ñề thi ñộc lập, Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh ký giáp lai vào
phong bì ñề thi, ñóng dấu niêm phong trước sự chứng kiến của người nộp ñề thi và cất giữ theo
quy trình bảo mật.
3. Nơi làm ñề thi phải biệt lập, an toàn, bảo mật, kín ñáo. Người làm việc trong khu vực
phải có phù hiệu và chỉ hoạt ñộng trong phạm vi ñược phép.
ðiều 24. Quy trình chọn, kiểm tra, in và phân phối ñề thi
1. Quy trình chọn và kiểm tra ñề thi:
a) Trước khi chọn ñề thi ñể in, mỗi môn thi phải có ít nhất 3 ñề;
b) Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh hoặc Trưởng ban ðề thi có trách nhiệm mã hoá các phong
bì ñựng ñề thi;
c) Tổ chức chọn ngẫu nhiên lấy một ñề thi chính thức cho kỳ thi. Các ñề thi còn lại làm ñề
dự bị 1 và dự bị 2. Bì ñựng ñáp án chỉ ñược mở khi chấm thi.
d) Người tham gia làm ñề thi phải cách ly với môi trường bên ngoài từ khi tiếp xúc với ñề
thi và chỉ ñược ra khỏi nơi làm ñề thi khi ñề thi ñã mở tại phòng thi ñược 120 phút. Riêng
Trưởng môn thi thường trực chỉ ñược ra khỏi nơi làm ñề thi khi ñã hết giờ làm bài của môn thi
do mình phụ trách ñể giải ñáp và xử lý các vấn ñề liên quan ñến ñề thi.
ñ) Tổ chức kiểm tra ñề thi:
- Sau khi ñề thi chính thức ñược chọn, Trưởng ban ñề thi và Trưởng môn thi có trách
nhiệm kiểm tra nội dung ñề thi, ñộ khó, ñộ dài của ñề thi. Kết quả kiểm tra phải ñược ghi vào
biên bản kiểm tra ñề, cùng ký duyệt vào ñề hoặc biên bản kiểm tra ñề trước khi in;
- Việc in, ñóng gói, bảo quản, phân phối, sử dụng ñề thi ñược tiến hành dưới sự chỉ ñạo
trực tiếp của Trưởng ban ñề thi.
2. ðóng gói ñề thi:
a) Uỷ viên Ban §ề thi có trách nhiệm ghi tên ñịa ñiểm thi, phòng thi và số lượng ñề thi vào
từng phong bì, bỏ vào phong bì ñựng ñề thi ñúng số lượng ñề, ñúng môn thi ghi trên phong bì;
b) Sau khi ñóng gói xong từng ñề thi, Uỷ viên thường trực Ban ðề thi kiểm tra và bàn giao
cho Trưởng ban ðề thi quản lý, kể cả các bản in thừa, in hỏng, xấu, rách, bẩn ñã bị loại ra.
3. Bảo quản và phân phối ñề thi:
a) ðề thi, ®¸p ¸n của từng môn thi khi ch−a c«ng bè và chưa hết giờ làm bài của từng môn
thi thuéc danh môc bÝ mËt Nhµ n−íc ®é “Tèi mËt”, ñược bảo quản theo chế ñộ b¶o mật Quốc gia;
b) Lịch phân phối ñề thi từng buổi cho các ñiểm thi, phòng thi do Trưởng ban ðề thi quy
ñịnh.
c) Khi giao ñề thi ñến các ñiểm thi phải có công an bảo vệ.
4. Sử dụng ñề thi chính thức và ñề thi dự bị:
a) ðề thi chính thức chỉ ñược mở ñể sử dụng tại phòng thi ñúng ngày, giờ và môn thi do
Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh quy ñịnh cho kú thi và ñược dùng ñể ñối chiếu, kiểm tra ñề thi ñã
phát cho thí sinh;
b) ðề thi dự bị chỉ sử dụng trong trường hợp ñề thi chính thức bị lộ, hoặc có những sai sót
nghiêm trọng với ñủ bằng chứng xác thực và có kết luận chính thức của Chủ tịch Hội ñồng tuyển
sinh.
ðiều 25. Làm thủ tục dự thi cho thí sinh
1. Trước ngày thi, Ban Thư ký lập bản tổng hợp toàn bộ danh sách thí sinh dự thi, danh
sách thí sinh của từng phòng thi. Mỗi phòng thi có một bản danh sách thí sinh dán tại cửa phòng
thi.
2. Ngày ñầu tiên của kỳ thi, Ban Thư ký và Ban Coi thi có trách nhiệm phổ biến quy chế
thi; hướng dẫn thí sinh ñến phòng thi; thu lệ phí dự thi; phát thẻ dự thi, bổ sung, ñiều chỉnh

những sai sót nếu có. Những ñiểm bổ sung và ñiều chỉnh, Ban Thư ký phải xác nhận vào phiếu
ñăng ký dự thi và cập nhật vào bản tổng hợp danh sách thí sinh dự thi.
ðiều 26. Trách nhiệm của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong Ban Coi thi
Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong Ban coi thi có trách nhiệm thực hiện c¸c quy
ñịnh tại Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
§iÒu 27. Tr¸ch nhiÖm cña thÝ sinh trong kú thi
Thí sinh có trách nhiệm thực hiện c¸c quy ñịnh tại Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ
chính qui ban hành hàng năm.
ðiều 28. Xử lý các trường hợp ra ñề thi sai, in sai hoặc lộ ñề thi
1. Khi phát hiện ñề thi có sai sót, cán bộ coi thi phải cùng với Trưởng ban Coi thi làm biên
bản và báo cáo kịp thời với Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh xem xét ra quyết ñịnh xử lý. Tuỳ theo
tính chất và mức ñộ sai sót xẩy ra ở một câu hay nhiều câu của ñề thi, ở một phòng thi, nhiều
phòng thi, hay tất cả các phòng thi, tuỳ theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, Chủ tịch Hội
ñồng tuyển sinh quyết ñịnh xử lý một cách nghiêm túc và công bằng theo một trong các phương
án sau ñây:
a) Cho sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho thí sinh biết nhưng không kéo dài
thời gian làm bài;
b) Cho sửa chữa, thông báo cho thí sinh biết và kéo dài thích ñáng thời gian làm bài cho
thí sinh;
c) Không sửa chữa, cứ ñể thí sinh làm bài, nhưng phải xử lý khi chấm thi, ñiều chỉnh ñáp
án và thang ñiểm cho thích hợp;
d) Tổ chức thi lại môn ñó ngay sau buổi thi môn cuối cùng bằng ñề thi dự bị.
2. Trong trường hợp ñề thi bị lộ, Chủ tịch Héi ®ång tuyÓn sinh quyết ñịnh ñình chỉ môn thi
ñã bị lộ, thông báo cho thí sinh biết và báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo. Các buổi thi các môn
khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch thi. Môn thi bị lộ ñề sẽ ñược thi ngay sau buổi thi cuối
cùng bằng ñề thi dự bị.
Sau khi thi, Chủ tịch Héi ®ång tuyÓn sinh phối hợp với Công an ñịa phương kiểm tra, xác
minh nguyên nhân lộ ñề thi, người làm lộ ñề thi và những người có liên quan, tiến hành xử lý
theo quy ñịnh của pháp luật và báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo.
ðiều 29. Chấm thi
1. Khu vùc chÊm thi bao gåm n¬i chÊm thi vµ n¬i b¶o qu¶n bµi thi. N¬i chÊm thi vµ n¬i b¶o
qu¶n bµi thi cÇn ®−îc bè trÝ gÇn nhau, liªn tôc cã ng−êi b¶o vÖ 24/24 giờ trong suèt quá trình
chấm thi, cã ®ñ ph−¬ng tiÖn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, b¶o mËt vµ b¶o qu¶n bµi thi.
2. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc mang tµi liÖu, giÊy tê riªng vµ c¸c lo¹i bót kh«ng n»m trong quy
®Þnh cña Ban ChÊm thi; ñiện thoại di ñộng và các phương tiện thông tin liên lạc khi vµo khu vùc
chÊm thi.
3. Việc tổ chức chấm thi ñược thực hiện theo c¸c quy ñịnh tại Qui chế tuyển sinh ñại học,
cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
ðiều 30. Thang ñiểm chấm thi và xử lý kết quả chấm thi
1. Thang ñiểm chấm thi:
a) Thang ñiểm chấm thi môn cơ bản và môn cơ sở là thang ñiểm 10. Các ý nhỏ ñược chấm
ñiểm lẻ ñến 0,25 ñiểm;
b) Cán bộ chấm bài thi theo thang ñiểm và ñáp án chính thức ñã ñược Trưởng ban Chấm
thi phê duyệt.
2. Xử lý kết quả chấm thi: Ban Thư ký so sánh kết quả hai lần chấm thi và xử lý kết quả
chấm thi như sau:
a) Nếu kết quả hai lần chấm thi giống nhau thì giao túi bài thi cho hai cán bộ chấm thi ghi
ñiểm vào bài thi rồi cùng ký tên xác nhận vào bài thi; Trường hợp ñiểm toàn bài giống nhau

nhưng ñiểm thành phần lệch nhau thì hai cán bộ chấm thi cùng kiểm tra và thống nhất lại ñiểm theo
ñáp án quy ñịnh;
b) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau 0,5 ñiểm (theo thang ñiểm 10) thì rút bài thi ñó cùng
phiếu chấm lần thứ nhất rồi giao cho Trưởng môn chấm thi quyết ñịnh ñiểm cuối cùng. Trưởng
môn chấm thi ghi ñiểm vào bài thi và ký tên xác nhận vào bài thi;
c) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau từ 1 ñiểm trở lên (theo thang ñiểm 10) thì rút bài thi ñó
cùng phiếu chấm lần thứ nhất rồi giao cho Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp
vào bài làm của thí sinh bằng mực mầu khác. Trong trường hợp này, nếu kết quả của hai trong số
ba lần chấm giống nhau thì lấy ñiểm giống nhau làm ñiểm chính thức. Nếu kết quả của hai trong
ba lần chấm vẫn lệch nhau thì Trưởng môn chấm thi lấy ñiểm trung bình cộng của ba lần chấm
làm ñiểm cuối cùng. Trưởng môn chấm thi ghi ñiểm vào bài thi và ký tên xác nhận;
d) Những bài cộng ñiểm sai phải sửa lại ngay.
ðiều 31. Tổ chức chấm lại và ñiều chỉnh ñiểm bài thi
1. Thời hạn chấm lại: Sau khi công bố ñiểm thi, Hội ñồng tuyển sinh nhận ñơn khiếu nại về
ñiểm thi của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố ñiểm và phải trả lời ñương sự
chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận ñơn. Thí sinh nộp ñơn xin chấm lại phải nộp lệ
phí theo quy ñịnh. Nếu sau khi chấm lại phải sửa ñiểm bài thi thì Hội ñồng tuyển sinh hoàn lại
khoản lệ phí này cho thí sinh.
2. Tổ chức chấm lại: Việc tổ chức chấm lại, ñiều chỉnh ñiểm bài thi ñược tiến hành theo
c¸c quy ñịnh tại Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
ðiều 32. Thẩm tra kết quả chấm lại
Trong trường hợp cần thiết, sau khi nhận ñược báo cáo kết quả chấm lại của Héi ®ång
tuyÓn sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo thành lập Hội ñồng thẩm tra kết quả chấm lại.
Chủ tịch Hội ñồng Thẩm tra có thẩm quyền quyết ñịnh cuối cùng về ñiểm chính thức của
bài thi sau khi tham khảo ý kiến Héi ®ång tuyÓn sinh của cơ sở ñào tạo.
ðiều 33. Trúng tuyển
1. Thí sinh phải ñạt ñiểm 5 trở lên theo thang ñiểm 10 ở các môn thi cơ bản, cơ sở. Môn
tiếng Anh phải có ñiểm TOEFL ITP từ 400, iBT 32 hay IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương ñương.
2. Số lượng trúng tuyển căn cứ theo chỉ tiêu ñã ñược xác ñịnh của cơ sở ñào tạo và tổng ñiểm
thi các môn thi (trừ môn tiếng Anh) của từng thí sinh.
3. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng ñiểm các môn thi như nhau thì sẽ xét ñến mức ñiểm
cao hơn của môn cơ sở sau ñó ñến môn cơ bản và cuối cùng là môn tiếng Anh ñể xác ñịnh người
trúng tuyển.
ðiều 34. Công nhận trúng tuyển
1. Sau khi có kết quả thi tuyển, Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh báo cáo Thủ trưởng cơ sở ñào
tạo kết quả thi tuyển. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo xác ñịnh ñiểm trúng tuyển, duyệt danh sách thí
sinh trúng tuyển, ký Quyết ñịnh công nhận học viên cao học và báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo.
2. Hồ sơ báo cáo kết quả thi tuyển gồm:
a) Bản tổng hợp kết quả thi theo từng chuyên ngành;
b) Danh sách học viên ñã ñược duyệt trúng tuyển;
c) Quyết ñịnh công nhận học viên cao học.
3. Căn cứ vào Quyết ñịnh công nhận học viên cao học, Thủ trưởng cơ sở ñào tạo gửi giấy
báo nhập học ñến các thí sinh trúng tuyển.
ðiều 35. Chế ñộ báo cáo, lưu trữ

1. Sau kú thi tuyển sinh, các cơ sở ñào tạo có trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo
và Bộ chủ quản về tình hình tuyển sinh, kết quả thi tuyển (Phụ lục II), danh sách duyệt trúng
tuyển (Phụ lục III), Quyết ñịnh công nhận học viên cao học.
2. Tháng 4 và tháng 10 hàng năm: báo cáo số học viên nhập học, số học viên ñang học,
danh sách học viên tốt nghiệp (Phụ lục IV) và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm sau (Phụ lục V) .
3. Các tài liệu, hồ sơ của mỗi học viên, tài liệu của cơ sở ñào tạo liên quan ñến tuyển sinh,
ñào tạo, xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ phải ñược bảo quản và lưu trữ tại cơ sở ñào tạo theo
quy ñịnh hiện hành của công tác lưu trữ.
Chương IV: CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ðÀO TẠO
ðiều 36. Chương trình ñào tạo
1. Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ thể hiện mục tiêu ñào tạo, quy ñịnh chuẩn kiến thức,
kỹ năng, phương pháp, hình thức ñào tạo, cách thức ñánh giá kết quả ñào tạo ñối với mỗi học
phần, mỗi môn học ñào tạo trình ñộ thạc sĩ.
Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñảm bảo cho học viên ñược bổ sung và nâng cao những
kiến thức ñã học ở trình ñộ ñại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có ñủ năng lực thực hiện
công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành, chuyên ngành ñược ñào tạo. Trong
những trường hợp cần thiết, phần kiến thức ở trình ñộ ñại học ñược nhắc lại nhưng không quá 5%
thời lượng quy ñịnh cho mỗi môn học.
2. Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ do các cơ sở ñào tạo xây dựng trên cơ sở các quy
®Þnh về khèi l−îng kiÕn thøc, kÕt cÊu ch−¬ng tr×nh, luËn v¨n ñược quy ñịnh tại ðiều 37 của Quy
chế này. Mỗi chương trình gắn với một chuyên ngành hay một ngành ñào tạo.
3. Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ có thời lượng từ 30 – 55 tín chỉ.
Một tín chỉ ñược quy ñịnh bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm
hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn
tốt nghiệp.
ðối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, ñể tiếp thu ñược một tín
chỉ häc viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
4. Một tiết học ñược tính bằng 50 phút.
ðối với những chương trình khối lượng kiến thức ñược tính bằng ñơn vị học trình thì 1,5
ñơn vị học trình ñược quy ñổi thành 1 tín chỉ.
ðiều 37. Cấu trúc chương trình ñào tạo
Chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược cấu trúc gồm:
1. Các môn học chiếm khoảng 80% thời lượng chương trình ñào tạo trình ñộ thạc sĩ, bao
gồm: phần kiến thức chung (môn Triết học và môn tiếng Anh) và phần kiến thức cơ sở và
chuyên ngành.
a) ðối với phần kiến thức chung:
- Môn Triết học: có khối lượng 5 tín chỉ ñối với các chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa
học xã hội – nhân văn và 4 tín chỉ ñối với các chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa học khác;
- Môn tiếng Anh: do Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quyết ñịnh khối lượng học tập hỗ trợ ñể học
viên khi tốt nghiệp phải ñạt trình ñộ TOEFL ITP 450 ñiểm, iBT 45 ñiểm hoặc IELTS 5.0.
b) ðối với phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
- Trong từng khối kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành ñều có học phần bắt buộc và
học phần tự chọn;
- Nhóm học phần bắt buộc chiếm khoảng 50% thời lượng chương trình ñào tạo bao gồm
những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình ñào tạo, buộc học viên phải tích lũy;
- Nhóm học phần tự chọn chiếm khoảng 30% thời lượng chương trình ñào tạo là học phần
bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, học viên ñược tự chọn theo hướng dẫn của cơ sở

ñào tạo nhằm ña dạng hoá hướng chuyên môn hoặc ñược tự chọn tuỳ ý ñể tích luỹ ñủ số học
phần quy ñịnh cho mỗi chương trình.
2. Luận văn thạc sĩ, chiếm khoảng 20% thời lượng chương trình ñào tạo. ðề tài luận văn
thạc sĩ là một chuyên ñề khoa học, kỹ thuật hoặc quản lý cụ thể do cơ sở ñào tạo giao hoặc do
học viên tự ñề xuất, ñược người hướng dẫn ñồng ý và ñược Hội ñồng khoa học và ñào tạo của cơ
sở ñào tạo chấp thuận.
ðiều 38. Tổ chức ñào tạo
1. Cơ sở ñào tạo tổ chức ñào tạo theo học chế tín chỉ.
2. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quyết ñịnh cụ thể việc tổ chức ñào tạo theo khoá học, năm học
và học kỳ; về ñăng ký nhập học, tổ chức lớp học, ñăng ký khối lượng học tập, rút bớt học phần
ñã ñăng ký, ñăng ký học lại, xếp loại học lực, ñánh giá kết quả học tập của học viên.
ðiều 39. Luận văn thạc sĩ
1. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ra quyết ñịnh giao ñề tài luận văn và người hướng dẫn. Mỗi
luận văn thạc sĩ có tối ña hai người hướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết
ñịnh cần ghi rõ người hướng dẫn chính và người hướng dẫn phụ.
2. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao ñộng của chính tác giả, chưa ñược
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.
3. Nội dung luận văn phải thể hiện ñược các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh
vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn ñề ñã ñặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng
tỏ tác giả ñã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức ñược trang bị trong quá
trình học tập ñể xử lý ñề tài.
4. Học viên chỉ ñược bảo vệ luận văn khi có ñủ các ñiều kiện sau ñây:
a) ðạt yêu cầu về trình ñộ ngoại ngữ:
- Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 ñiểm, iBT 45 ñiểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương
ñương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ;
- Những người ñã có một trong các văn bằng quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 10 của Quy
chế này.
b) ðã học xong và ñạt yêu cầu các môn học trong chương trình ñào tạo;
c) Không ñang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc ñang trong
thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Không bị khiÕu n¹i, tè cáo về nội dung khoa học trong luận văn.
ðiều 40. ðánh giá luận văn thạc sĩ
1. Luận văn thạc sĩ ñược ñánh giá công khai tại Hội ñồng chấm luận văn. Hội ñồng chấm
luận văn thạc sĩ do Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ra quyết ñịnh thành lập.
2. Hội ñồng ñánh giá luận văn có 5 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 02 phản biện
và 01 uỷ viên trong ñó có ít nhất 2 thành viên ở ngoài cơ sở ñào tạo. Mỗi thành viên Hội ñồng
chỉ ñược ñảm nhận một chức trách trong Hội ñồng. Người hướng dẫn khoa học không là thành
viên Hội ñồng;
3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội ñồng:
a) Các thành viên hội ñồng là người không có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em
ruột, không là cấp dưới hoặc cấp trên trực tiếp của người bảo vệ luận văn;
b) Các thành viên Hội ñồng phải có bằng tiến sĩ, hoặc tiến sĩ khoa học, hoặc chức danh
giáo sư, hoặc phó giáo sư chuyên ngành phù hợp, am hiểu những vấn ñề có liên quan ñến ñề tài
luận văn.
c) Chủ tịch Hội ñồng phải là người có năng lực và uy tín chuyên môn, có kinh nghiệm
trong tổ chức ñiều hành công việc của Hội ñồng;
d) Người phản biện phải là người am hiểu ñề tài luận văn. Người phản biện không ñược là
ñồng tác giả với người bảo vệ trong các công trình công bố có liên quan ñến ñề tài luận văn (nếu có).

4. Các thành viên hội ñồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các
nhận xét, ñánh giá của mình về luận văn.
5. Không thành lập hội ñồng bảo vệ thử luận văn thạc sĩ.
6. Không tiến hành bảo vệ luận văn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Khi học viên lúc bảo vệ không ñủ sức khoẻ;
b) Vắng mặt Chủ tịch hội ñồng hoặc Thư ký Hội ñồng;
c) Vắng mặt phản biện có ý kiến không tán thành luận văn;
d) Vắng mặt từ hai thành viên hội ñồng trở lên.
7. Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quy ñịnh cách cho ñiểm ñánh giá luận văn, thủ tục hồ sơ buổi bảo
vệ, yêu cầu ñối với bản nhận xét luận văn, biên bản bảo vệ và hướng dẫn các thành viên Hội ñồng
thực hiện.
a) ðiểm chấm luận văn của từng thành viên theo thang ñiểm 10, lẻ ñến 0,5 ñiểm. ðiểm luận
văn là trung bình cộng ñiểm chấm của các thành viên Hội ñồng chấm luận văn có mặt và lấy ñến
hai chữ số thập phân;
b) Luận văn không ñạt yêu cầu khi ñiểm trung bình của Hội ñồng chấm luận văn dưới 5
ñiểm;
8. Cơ sở ñào tạo tổ chức ñánh giá luận văn theo khóa học và theo ngành, chuyên ngành.
Học viên bảo vệ luận văn không ñạt yêu cầu ñược sửa chữa ñể bảo vệ lần thứ hai. Lịch bảo vệ
lần thứ hai của khoá học phải ñược ấn ñịnh sau ngày cuối cùng của kỳ bảo vệ lần thứ nhất từ bốn
ñến sáu tháng hoặc cho phép bảo vệ luận văn với khoá kế tiếp. Không tổ chức bảo vệ luận văn
lần thứ ba.
ðiều 41. Những thay ñổi trong quá trình ñào tạo
1. Nghỉ học tạm thời: Học viên viết ñơn gửi Thủ trưởng cơ sở ñào tạo xin nghỉ học tạm
thời và bảo lưu kết quả ñã học trong các trường hợp sau ñây:
a) ðược ñiều ñộng vào lực lượng vũ trang;
b) Bị ốm ñau hoặc tai nạn phải ñiều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế;
c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này học viên ñã phải học ít nhất một học kỳ ở cơ sở ñào
tạo.
Học viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại cơ sở ñào tạo, phải viết ñơn gửi
Thủ trưởng cơ sở ñào tạo ít nhất một tuần trước khi bắt ñầu học kỳ mới.
2. Chuyển cơ sở ñào tạo:
a) Học viên ñược phép chuyển cơ sở ñào tạo khi có các ñiều kiện sau ñây:
- Trong thời gian học tập, nếu gia ñình chuyển nơi cư trú hoặc học viên có hoàn cảnh khó
khăn, cần thiết phải chuyển ñến cơ sở ñào tạo gần nơi cư trú ñể thuận lợi trong học tập;
- Xin chuyển ñến cơ sở ñào tạo có cùng ngành, chuyên ngành ñào tạo;
- ðược sự ñồng ý của Thủ trưởng cơ sở ñào tạo nơi xin chuyển ñi và nơi xin chuyển ñến;
- Không thuộc một trong các trường hợp không ñược phép chuyển cơ sở ñào tạo quy ñịnh
tại ñiểm b khoản này.
b) Học viên không ñược phép chuyển cơ sở ñào tạo khi:
- ðang học học kỳ cuối khóa;
- ðang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
c) Thủ tục chuyển cơ sở ñào tạo:
- Học viên xin chuyển cơ sở ñào tạo phải làm hồ sơ xin chuyển theo quy ñịnh của cơ sở
ñào tạo nơi ñến.
- Thủ trưởng cơ sở ñào tạo nơi chuyển ñến ra quyết ñịnh tiếp nhận học viên, quyết ñịnh
công nhận một phần hoặc toàn bộ các học phần mà học viên ñã học, quyết ñịnh số học phần phải
học bổ sung, trên cơ sở so sánh với chương trình ở cơ sở ñào tạo học viên xin chuyển ñi.

ðiều 42. ðiều kiện tốt nghiệp, cấp bảng ñiểm, cấp bằng thạc sĩ
1. ðiều kiện tốt nghiệp:
- Có ñủ ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 39;
- Bảo vệ luận văn ñạt yêu cầu.
2. Kết thúc khóa học, Thủ trưởng cơ sở ñào tạo quyết ñịnh cấp bằng thạc sĩ và bảng ñiểm
cho học viên ñủ ñiều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo.
Hồ sơ cấp bằng thạc sĩ gồm:
a) Bản sao bằng tốt nghiệp ñại học;
b) Chứng chỉ môn tiếng Anh;
c) Bảng ñiểm học tập toàn khóa (Phụ lục VI);
d) Lý lịch khoa học của học viên;
e) Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội ñồng chấm luận văn, nhận xét
của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm ñiểm;
g) Các Hồ sơ khác theo quy ñịnh của cơ sở ñào tạo.
3. Bảng ñiểm cấp cho học viên phải liệt kê ñầy ñủ tên các môn học trong chương trình, thời
lượng của mỗi môn, ñiểm ñánh giá môn học lần 1 và lần 2 (nếu có), ñiểm trung bình chung học tập
toàn khóa, tên ñề tài luận văn, ñiểm luận văn và danh sách Hội ñồng chấm luận văn.
Chương V: THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
ðiều 43. Thanh tra, kiểm tra
Bộ Giáo dục và ðào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, ñào tạo tr×nh ®é
thạc sĩ của các cơ sở ñào tạo theo các quy ñịnh hiện hành.
Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: Các hoạt ñộng trong tuyển sinh; quá trình ñào tạo,
cấp bằng. Kết luận thanh tra, kiểm tra và các kiến nghị (nếu có) sẽ ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo
thông báo cho c¬ së ®µo t¹o bằng văn bản.
ðiều 44. Khiếu nại, tố cáo
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về hoạt ñộng vi phạm quy chế của
cơ sở ñào tạo, về gian lận của học viên, về sai phạm trong thực hiện chương trình ñào tạo, về quá
trình tổ chức và quản lý ñào tạo.
Việc giải quyết khiếu nại tố cáo ñược thực hiện theo quy ñịnh của Luật khiếu nại, tố cáo.
ðiều 45. Xử lý vi phạm
1. Xử lý cán bộ vi phạm quy chế trong tuyển sinh: Người tham gia công tác tuyển sinh có
hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau khi thi tuyển sinh), nếu
có ñủ chứng cứ, tuỳ theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kû luật theo Qui chế tuyển sinh ñại học,
cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
2. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế trong tuyển sinh: Thí sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị
phát hiện trong hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có ñủ chứng cứ, tuỳ theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử
lý kû luật theo Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
3. Xử lý vi phạm trong chấm thi tuyển sinh:
a) Ban Thư ký, Ban Chấm thi có trách nhiệm phát hiện và báo cáo Trưởng ban Chấm thi
những bài thi có biểu hiện vi phạm quy chế cần xử lý, kÓ cả c¸c tr−êng hîp không có biên bản
của Ban Coi thi;
b) Sau khi Trưởng ban Chấm thi xem xét và kết luận về các trường hợp vi phạm thì xử lý
theo quy ñịnh của Qui chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính qui ban hành hàng năm.
4. Xử lý học viên vi phạm các quy ñịnh về thi, kiểm tra học phần, làm luận văn

a) Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, thi giữa học phần,
thi kết thúc học phần nếu vi phạm quy chế, học viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần ñã vi
phạm như quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này;
b) Học viên ñi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, ñều bị kỷ luật ở mức ñình chỉ học tập
một năm ñối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học ñối với trường hợp vi phạm
lần thứ hai;
5. Xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý ñào tạo
Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm một trong các hành vi vi phạm Quy chế này, tuỳ theo tính
chất, mức ñộ vi phạm mà bị xử lý kû luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự,
nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.
Ch−¬ng VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 46. Áp dụng Quy chế ñối với tuyển sinh
1. Kỳ thi tuyển sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ tháng 8 năm 2008 và tháng 2 năm 2009:
a) ðối với môn thi tiếng Anh: tuỳ theo ñiều kiện của từng cơ sở ñào tạo, Thủ trưởng cơ sở
ñào tạo quyết ñịnh trình ñộ, phương thức thi môn ngoại ngữ và xác ñịnh ñiểm tuyển phù hợp ñể
sau một năm ñào tạo, học viên ph¶i ®¹t yªu cÇu ngo¹i ng÷ nh− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 33 cña
Quy chÕ nµy.
b) ðối với môn cơ sở, môn cơ bản thực hiện như quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 10 của
Quy chế này.
2. Từ kỳ thi tuyÓn sinh ñào tạo trình ñộ thạc sĩ tháng 8 n¨m 2009, áp dụng các quy ñịnh về
tuyển sinh của Quy chế này.
ðiều 47. Áp dụng Quy chế ñối với chương trình và tổ chức ñào tạo
1. ðối với học viên các khoá tuyển sinh từ năm 2008 trở về trước áp dụng chương trình ñào
tạo và hình thức ñào tạo quy ñịnh tại Quyết ñịnh 18/2000/Qð-BGD&ðT ngày 8 tháng 6 năm
2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy chế ñào tạo sau ñại học.
2. ðối với học viên tuyển sinh từ năm 2009 trở ñi áp dụng chương trình ñào tạo quy ñịnh
tại Quy chế này.
3. ðối với học viên tuyển sinh năm 2009, 2010 tuỳ theo ñiều kiện, cơ sở ñào tạo có thể áp
dụng hình thức ñào tạo theo học chế tín chỉ hoặc theo niên chế.
4. Từ năm 2011, các cơ sở ñào tạo sau ñại học áp dụng hình thức ñào tạo như quy ñịnh tại
khoản 1 ðiều 38 của Quy chế này.
5. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2009, Thủ trưởng cơ sở ñào tạo phải hoàn thành việc xây
dựng chương trình ñào tạo thạc sĩ quy ñịnh tại §iÒu 36, §iÒu 37 cña Quy chÕ nµy. ðồng thời
phải kiện toàn tổ chức Ban (Khoa, Phòng hoặc ñơn vị phụ trách cấp trường) sau ñại học và
chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất ñảm bảo cho việc tổ chức ñào tạo trình ñộ thạc
sĩ có chất lượng tại cơ sở ñào tạo.
6. Từ tháng 01/2011, trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên cao học phải ñáp ứng các
yêu cầu quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 39 của Quy chế này.
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