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Lời nói đầu 
 

 Trường Đại học Đà Lạt là một trong số ít trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng. 

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ bồi dưỡng, năm 2011, trên cơ sở tham khảo quy chế và chương trình 

khung bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Trường Đại học Đà Lạt, kế thừa một 

số kết quả của người đi trước, kết hợp những kinh nghiệm trong quá trình quản lý đào tạo của bản 

thân, tôi biên soạn tập tài liệu này. Chính vì vậy, học phần mang tính chất quản lý này chủ yếu được 

minh chứng bằng các dẫn liệu từ thực tiễn của một trường đại học đi trước về đào tạo tín chỉ. 

 Tác giả đưa thêm vào phụ lục một số bài viết cần thiết liên quan đến bài giảng. Nhận xét và số 

liệu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm công bố, tôi giữ nguyên nội dung các bài viết này. 

Tập tài liệu đang ở mức sơ thảo tóm tắt nhất, tác giả mong học viên góp ý thông qua  các tiểu 

luận – thu hoạch cá nhân để tác giả cập nhật, chỉnh sửa trong những năm tiếp theo, nhằm phục vụ tốt 

hơn công tác bồi dưỡng.  

 Đây chỉ là một nguồn tham khảo, học viên cần tìm hiểu thêm các quy chế, quy định, tài liệu 

khác và cần đối chiếu với thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý của bản thân, của bộ 

môn, khoa, phòng để viết tiểu luận kết thúc học phần. 

 Tài liệu này và những vấn đề trình bày trên lớp mang tính chất nội bộ, nhằm đáp ứng phần 

nào nhu cầu học tập – nghiên cứu của học viên. Không sử dụng bài giảng tóm tắt cũng như bài tiểu 

luận – thu họach của học viên để công bố ở bất cứ diễn đàn nào dưới bất kỳ dạng thức nào khi chưa 

được sự đồng ý của tác giả. 

            Đà Lạt, ngày 18/8/2012 

        Lê Hồng Phong 



        

 
 
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

                         VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1 
 

 

 Chương trình, chương trình khung, khung chương trình; 

 Cấu trúc chương trình; 

 Phát triển chương trình; 

 Phân cấp quản lý chương trình; 

 Tổ chức quá trình đào tạo theo tín chỉ;   

 Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo ở một trường đại học; 

 Câu hỏi và bài tập; 

 Phụ lục.2 

 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

I.1. Chương trình giáo dục đại học (gọi tắt là chương trình).  

Theo điều 2, Quy chế 43/2007 thì chương trình phải thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy 

định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp, hình thức đào 

tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học. 

I.2. Chương trình khung giáo dục đại học (gọi tắt là chương trình khung). 

Các chương trình khung bắt đầu được ban hành sớm nhất từ các năm 2004 và 2005, bao gồm 

các hạng mục:  
 Trình độ đào tạo, tên ngành, mã ngành; 

1.  Mục tiêu đào tạo; 

2.  Khung chương trình đào tạo: 

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế; 

2.2.Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo; 

3. Khối kiến thức bắt buộc 

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc; 

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình khung để thiết kế các chương trình đào tạo cụ thể. 

                                                 

1
 TS. Leâ Hoàng Phong. Taøi lieäu löu haønh noäi boä, Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït, sơ thảo 2011, bổ sung 2013.   
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 Dựa theo Chương trình khung bồi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



 

I.3. Khung chương trình đào tạo (gọi tắt là khung chương trình) 

Khung chương trình đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu; thời gian đào tạo theo 

thiết kế và cấu trúc kiến thức của chương trình (Xem 2 . Khung chương trình đào tạo ở mục trên). 

Bảng 1: Thống kê khung chương trình các ngành đại học khối ngành KH Tự nhiên. 

Khung chương trình các ngành này ban hành theo QĐ số 31/2004 ngày 16/9/2004; thực chất 

là:  Khối lượng + Cấu trúc + Danh mục học phần bắt buộc của ngành. 

STT NGÀNH 

 

GD ĐẠI CƯƠNG 

(1) 

GD CHUYÊN 

NGHIỆP  

Kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức ngành, kể cả 

chuyên ngành (2) 

BỘ 

QUY 

ĐỊNH 

(1+2) 

TRƯỜNG 

THIẾT 

KẾ 

 

 (3) 

TỔNG 

CỘNG 

1+2+3 

(chưa kể 
GDQP 

+GDTC) Số 

học 

phần 

Đơn vị 

học trình 

Số 

học 

phần 

Đơn vị 

học  

trình 

1 Tóan học 15 63/80 9 33/120 96 104 200 

2 Vật lý 23 90/100 7 27/100 117 83 200 

3 Hóa học 17 65/80 12 39/120 104 96 200 

4 Sinh học 17 60/80 14 48/120 108 92 200 

5 
KH.Môi 

trường 

17 65/80 18 50/120 115 85 200 

6 
CN Sinh 

học 

17 60/80 15 50/120 110 90 200 

 

Bảng 2. Thống kê khung chương trình các ngành đại học khối ngành Nhân văn.  

Khung chương trình các ngành này ban hành theo QĐ số 01/2005 ngày 12/01/2005; thực chất 

là: Khối lượng + Cấu trúc các khối kiến thức + Danh mục học phần bắt buộc của ngành: 

 

STT NGÀNH 

GD ĐẠI CƯƠNG 

(1) 

GD CHUYÊN 

NGHIỆP(2) 

Kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức ngành, kể cả 

chuyên ngành 

BỘ 

QUY 

ĐỊNH 

(1+2) 

 
TRƯỜNG 

THIẾT 

KẾ 

 (3) 

TỔNG 

CỘNG 

1+2+3 

(chưa kể 

GDQP+ 

GDTC) Số 

học 

phần 

Đơn vị  

học trình 
Số 

học 

phần 

Đơn vị 

học trình 

1 Triết học 14 46/75 18 60/135 106 104 210 

2 Văn học 12 42/70 19 60/140 102 108 210 

3 Lịch sử  12 42/70 19 77/140 119 91 210 

4 …        

Từ khung chương trình được ví dụ trong các bảng trên, chúng ta thấy: 

-     Phần kiến thức GD đại cương: 75-80 đơn vị học trình (ĐVHT), chuyển đổi thành () 50 TC; 

- Các chương trình đều có các học phần chung, gồm: 

+ KH Mác – Lênin/ LL chính trị:  22 ĐVHT   10 tín chỉ (TC); 

+ Ngọai ngữ:     10 ĐVHT   7 TC; 

+ GD Thể chất:    5 ĐVHT   3 TC; 

+ GD Quốc phòng:    165 tiết   6 TC; 

+ Tin học/Tin học đại cương/  

Nhập môn  tin học/ Tin học cơ sở):  4 ĐVHT   3 TC; 

+ Thống kê XH:    2 ĐVHT   2 TC; 



+ Môi trường và phát triển:   2 ĐVHT   2 TC. 

II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH: Là cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo. 

II.1. Cấu trúc chương trình trong chương trình khung: 

Baûng 3. Caáu truùc chöông trình ngaønh Vaät lyù vaø ngaønh Trieát hoïc (theo ñôn vò hoïc trình): 

       

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu 

(chưa kể phần nội dung về GDTC và GDQP) 
Vật lý Triết học 

100 75 
 

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu 

Trong đó tối thiểu 

100 135 

- Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành  21 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành) 45 45 

- Kiến thức bổ trợ   

- Thực tập, thực tế  15 

- Khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) 10 10 

II.2. Cấu trúc chương trình theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Đà Lạt (2007):  

Baäc Ñaïi hoïc: 

- Khoái löôïng kieán thöùc thieát keá ñoái vôùi ñaïi hoïc heä cöû nhaân 4 naêm: 125 tín chæ, chöa keå 

phaàn noäi dung Giaùo duïc Quoác phoøng 165 tieát ( 6 tín chỉ) vaø 3 tín chæ Giaùo duïc Theå chaát.  

- Khoái löôïng kieán thöùc thieát keá ñoái vôùi ñaïi hoïc heä kyõ sö 4,5 naêm: 140 tín chæ, chöa keå phaàn 

noäi dung Giaùo duïc Quoác phoøng 165 tieát ( 6 tín chỉ) vaø 3 tín chæ Giaùo duïc Theå chaát.  

Baûng 4: Caáu truùc chöông trình baäc ñaïi hoïc: 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

2. Baäc Cao ñaúng: 

- Khoái löôïng kieán thöùc thieát keá ñoái vôùi heä cöû nhaân cao ñaúng heä 3 
naêm:  95 tín chæ, chöa keå phaàn noäi dung Giaùo duïc Quoác phoøng 135 tieát 
vaø 2 tín chæ Giaùo duïc Theå chaát.  

- Khoái löôïng kieán thöùc thieát keá ñoái vôùi heä cöû nhaân cao ñaúng coâng 
ngheä-kyõ thuaät: 3 naêm: 100  tín   

 

Baûng 4: Caáu truùc chöông trình baäc cao ñaúng: 

 

 

TT 

  

NOÄI DUNG 

CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC 

Töï nhieân 

  

Kinh teá 

  

Xaõ hoäi- 

Nhaân vaên 

Coâng ngheä 

Kyõ thuaät 

1 Thôøi gian khoùa ñaøo taïo (naêm) 4 4 4 4.5 

2 Toång soá tín chæ khoùa ñaøo taïo 125 125 125 140 

  Trong ñoù:  - soá tín chæ Baét buoäc  75 - 80% 94-100 94-100 94-100 105-112 

                      -  soá tín chæ Töï choïn  20 - 25% 25-31 25-31 25-31 28-35 

3 Kieán thöùc ñaïi cöông 50 50 50 50 

  Trong ñoù:       

  -  KH Maùc-Leânin  (leân lôùp 50%) 10 10 10 10 

  -  Ngoaïi ngöõ            7 7 7 7 

4 Kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp 75 75 75 90 

  Trong ñoù:       

  - Kieán thöùc cô sôû ngaønh  (8-20) (8-20) (8-20) (3-22) 

  - Kieán thöùc ngaønh (keå caû chuyeân ngaønh) 30 30 30 38 

  - Kieán thöùc boå trôï       

  - Thöïc taäp    (4-6)  30  

  - Khoaù luaän TN 7 7 7 10 

 



 

Bảng 5. Caáu truùc chöông trình baäc cao đẳng: 

 

 

 

 

 

  

o Chöông trình ñöôïc thieát keá nhaèm ñaûm baûo tính lieân thoâng giöõa caùc ngaønh trong khoái ngaønh 

vaø deã daøng lieân thoâng giöõa caùc baäc hoïc; coù khaû naêng coâng nhaän ñieåm, chuyeån ñoåi ñieåm töø 

lọai hình chính quy sang lọai hình đào tạo thường xuyên. 

o Kieán thöùc ngaønh (keå caû chuyeân ngaønh) toái thieåu phaûi coù khoái löôïng nhö ñaõ neâu treân. 

o Tích hôïp moät soá moân hoïc trong chöông trình cuõ coù noäi dung gaàn nhau, keá tieáp nhau thaønh 

moät hoïc phần môùi. 

o Toaøn boä chöông trình coù caáu truùc caùc hoïc phaàn chuû yeáu laø 3-4 tín chæ, moät soá hoïc phaàn coù 2 

tín chæ. 

o Chöông trình ñaøo taïo coù theå thieát theo höôùng 1 ngaønh chính coù moät vaøi ngaønh phuï. Caùc 

ngaønh phuï (chuyeân ngaønh) coù soá tín chæ khaùc nhau nhieàu nhaát laø 17 tín chæ. 

o Toång soá tín chæ töï choïn töø 20-25%. 

 

 

TT 

 

NOÄI DUNG 

CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH CAO ĐẲNG 

Töï nhieân 

 

Kinh teá 

 

Xaõ hoäi- 

Nhaân vaên 

Coâng ngheä 

Kyõ thuaät 

1 Thôøi gian khoùa ñaøo taïo (naêm) 3 3 3 3 

2 Toång soá tín chæ khoùa ñaøo taïo 95 95 95 100 

  Trong ñoù:  - soá tín chæ Baét buoäc  75 - 80% 71-76 71-76 71-76 75-80 

                     -  soá tín chæ Töï choïn  20 – 25% 19-24 19-24 19-24 20-25 

3 Kieán thöùc ñaïi cöông 36 36 36 36 

  Trong ñoù:       

  -  KH Maùc-Leânin  (leân lôùp 50%) 10 10 10 10 

  -  Ngoaïi ngöõ            7 7 7 7 

4 Kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp 59 59 59 64 

  Trong ñoù:        

  - Kieán thöùc cô sôû ngaønh  (0-12) (8-20) (8-20) (3-24) 

  - Kieán thöùc ngaønh (keå caû chuyeân ngaønh) 22 22 22 28 

  - Kieán thöùc boå trôï        

  - Thöïc taäp    0 (3-4)  18  

 



II.3. Cấu trúc kiến thức của một chương trình đào tạo cụ thể 

Baûng 6.  Chöông trình ngaønh CÔNG TÁC XÃ HỘI , công bố 2007, chỉnh sửa 2009 

 

Noäi dung Soá tín chæ Tín chæ BB Tín chæ TC 

  Kieán thöùc ñaïi cöông 41 37 4/12 

  Kieán thöùc giaùo duïc chuyeân nghieäp 84 59 25/58 

  Trong ñoù:       

  Kieán thöùc cô sôû ngaønh vaø ngaønh 8 8   

  Kieán thöùc ngaønh ( keå caû chuyeân ngaønh) 70 45 25/58 

  Thöïc taäp 6 6   

  Khoùa luaän toát nghieäp (töï choïn coù ñieàu kieän) (7)   (7) 

                                            Toång coäng: 125/166 96 29/70 

  47HP/68HP 37HP 10HP/24HP 

 
III. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

III.1. Chương trình niên chế 

a. Ưu điểm: 

- Số lượng môn học ít (7-8 môn/ học kỳ), rất dễ kế họach hóa, thuận lợi cho tổ chức giảng dạy, học 

tập, thi cử, xét tốt nghiệp…; 

- Số tiết từng môn rất lớn (60 tiết; cá biệt có môn 75 – 90 tiết), đủ thời gian rải đều trong học kỳ, người 

học có điều kiện tham khảo tài liệu, viết tiểu luận, thuyết trình và tự ôn tập…;  

- Mỗi giảng viên đảm nhận ít môn học, thường là 1 môn hoặc 1 phân môn, thêm 1-2 chuyên đề (30 

tiết/chuyên đề), có điều kiện đi sâu vào chuyên môn, có thời gian nghiên cứu khoa học, tự học…; 

- Mỗi bộ môn có nhiều giảng viên đủ các thế hệ để giúp đỡ người trẻ, định hướng, cộng tác trong 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ; hướng dẫn sinh viên…; 

- Ưu điểm khác? 

b. Hạn chế: 

- Lượng thời gian lên lớp lý thuyết cho mỗi môn quá nhiều; 

- Không có môn tự chọn, người học phải học theo chương trình chung; ít môn đại cương hoặc liên 

ngành; 

- Ít bài tập, không bắt buộc kiểm tra định kỳ; 

- Không đánh giá quá trình học tập, việc đánh giá môn học, đánh giá sinh viên chỉ bằng 1 bài thi cuối 

kỳ duy nhất; 

- Nhược điểm khác? 

III.2. Bảy chương trình - hai giai đọan vận hành theo kiểu tín chỉ ( từ 1994 -1995) 

a. Ưu điểm:  

- Đã chú trọng cung cấp kiến thức đại cương theo định hướng rộng; 

- Cho phép điều chỉnh - tái lựa chọn nguyện vọng học chuyên ngành sau 1,5 năm; 

- Được tự chọn một số học phần; 

- Có tiềm năng học 2 bằng cùng thời gian… 

b. Hạn chế: 

- Mâu thuẫn với trường chuyên, lớp chọn và phân ban, hướng nghiệp ở phổ thông; 

- Khái niệm chuyên môn cốt lõi, chuyên môn chính không tách bạch nên việc xác định có khi không 

khoa học (Vd: Chương trình ngành Lịch sử xác định Tiếng Trung là chuyên môn cốt lõi với 4 học 

phần = 16 ĐVHT…); 



 

- Định hướng rộng nhưng thời lượng cho đại cương quá nhiều, thời lượng cho chuyên ngành ít, không 

đủ sâu vào chuyên môn (80 -90 ĐVHT GD đại cưong + 120 ĐVHT kiến thức ngành, chuyên ngành); 

- Thử nghiệm chỉ cho thi 1 lần, tồn đọng rất nhiều, gây bức xúc và cuối cùng đã thất bại …; 

- Học phần đại cương học qua Camera (lớp không thầy – nhầm phương tiện và phương pháp; vai trò 

người thầy bị đánh giá không như trước), chất lượng và kỷ cương lớp học lỏng lẻo; 

- Lớp đại cương quá đông; khoa ĐH Đại cương có 5000 sinh viên nhưng rất ít Gv, khó quản lý; 

- Khó khăn trong tổ chức thi; thành lập Trung tâm thi nhưng cuối cùng phải giải thể…; 

- Không chú trọng NCKH; gần như giải tán bộ môn; mỗi khoa chuyển thành 1 ban với Trưởng ban và 

1 trợ lý ban… 

- Nhược điểm khác? 

c. Trường ĐH đại cương và các khoa ĐH đại cương giải tán cho thấy mô hình tổ chức không phù hợp. 

Tuy vậy, một phần kiến thức đại cương được tiếp thu để đưa vào chương trình khung và chương trình 

đào tạo các ngành sau này. 

Bảng 73. Quan hệ 7 chương trình - 2 giai đọan ở một trường đại học  

GD Đại cương 90 ĐVHT (buộc+ chọn) + 32 ĐVHT chuyên môn cốt lõi + (44 - 46) ĐVHT chuyên 

môn chính + (22 - 25) ĐVHT chuyên môn phụ. 

III.3. Chương trình từ khi có chương trình khung (2005-2006): 

- Kế tục một phần ĐH đại cương; 

- Nhấn mạnh ngành, chuyên ngành; 

- Bỏ kỳ thi chuyển giai đọan không cần thiết; 

- Chương trình phát triển ngày càng đa ngành, đa cấp: từ 10 ngành và một ít SV sư phạm chuyển 

sang 33 ngành đại học + 4 ngành cao đẳng + 3 ngành trung cấp + 7 ngành  cao học + 1 ngành 

NCS; 

- Trở về mô hình khoa truyền thống, thêm khoa mới, ngành mới; 

- Chỉ sử dụng Kế họach đào tạo mà ít quan tâm chương trình; có khoa chỉ dựa vào chương trình 

trong đề án mở ngành vẫn đào tạo… 

III.4. Chương trình trước khi có quy chế đào tạo tín chỉ 

- Trường ra Quy chế tạm thời 79+80/2006 để làm hành lang pháp lý cho đào tạo; 

- Thiết kế theo dơn vị học trình nhưng vận hành kiểu tín chỉ, cũng quen gọi là tín chỉ; 

- Khi chuyển sang tín chỉ theo quy chế 43/2007: hầu như không khó khăn, trừ môn chung phải 

chờ Bộ chỉ đạo; 

- Thêm ngành mới, khoa phát triển thành khoa đa ngành, đa cấp nhưng không phải là lắp ghép 

liên khoa TNCN và XHNV như cũ; 

-  Nhấn mạnh khoa học và NCKH; đánh giá và xây dựng bộ môn… 
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CHƯƠNG TRÌNH 1 

CHƯƠNG TRÌNH 2 

CHƯƠNG TRÌNH 3 

CHƯƠNG TRÌNH 4 

CHƯƠNG TRÌNH 5 

CHƯƠNG TRÌNH 7 

CHƯƠNG TRÌNH 6 

VIỆT NAM HỌC 

ANH VĂN (07.03.11) 

CHÂU Á HỌC (01.01.11) 

LỊCH SỬ (08.01.11) 

NGỮ VĂN (06.01.11) 

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH (11.10.11) 

SINH HỌC (04.01.11) 

HÓA HỌC (03.01.11) 

VẬT LÝ  (02.01.11) 

TOÁN HỌC (01.01.11) 



 

III.5. TRIEÅN KHAI XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH THEO HEÄ THOÁNG TÍN CHÆ4 
 Căn cứ Quy chế 43/2007 và Quy định 420/2008-ĐHĐL; căn cứ kết quả hai cuộc họp ngày 

8/10/2007 và 15/10/2007, Trường Đại học Đà Lạt đã triển khai việc xây dựng chương trình đào tạo 

chính quy, cụ thể như sau: 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu của chương trình các bậc đào tạo: 

 -  Bậc đại học - hệ kỹ sư 4,5 năm:  140 tín chỉ 

 -  Bậc đại học - hệ cử nhân 4 năm: 125 tín chỉ; 

 -  Bậc cao đẳng: - cử nhân cao đẳng: 95 tín chỉ;  

 -  Bậc cao đẳng  - cử nhân cao đẳng công nghệ: 100 tín chỉ. 

(Ghi chú: Hiện nay không còn học vị cử nhân cao đẳng và không cấp bằng cử nhân cao đẳng, chỉ là 

bằng tốt nghiệp cao đẳng). 

 2. Số lượng học phần của một chương trình đào tạo: không quá  50 học phần (môn học) kể cả kiến 

thức GD đại cương và GD chuyên nghiệp; bao gồm chủ yếu là các học phần 3-4 tín chỉ; có một số học 

phần tối thiểu (2 tín chỉ) và tối đa (5-6 tín chỉ). Mỗi tín chỉ gồm 15 tiết. Mỗi tiết học 50 phút. Ngành 

phụ có số tín chỉ 17-25 tín chỉ. 

 3. Làm chương trình đào tạo:  

-   Mỗi ngành làm 1 chương trình đào tạo theo mẫu;  

-   Phân bố chương trình theo  học kỳ (dấu vết của niên chế); 

-   Đối với các khoa có ngành sư phạm: Khoa chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo ngành 

sư phạm  gồm 125 tín chỉ, trong đó có 28 tín chỉ Sư phạm; 10 tín chỉ Mác-Lênin; 07 tín chỉ ngoại ngữ;   

-  Khoa Sư phạm chịu trách nhiệm xây dựng  các học phần nghiệp vụ sư phạm. 

4. Mã học phần: 

a. Tất cả các mã học phần gồm 6 ký tự; 

b. 2 ký tự đầu: Viết tắt tên ngành hoặc khoa quản lý giảng dạy học phần đó, cụ thể: 

Bảng 8: 

HỌC PHẦN MÃ  HỌC PHẦN MÃ  

Toán học:  TN Ngữ văn NV 

Tin học:  TH Lịch sử LS 

Công nghệ thông tin CT Việt Nam học VN 

Vật lý VL Văn hóa học VH 

CNKT Điện tử Viễn thong VT Đông phương học DP 

Hóa học HH Quốc tế học QH 

Môi trường MT Ngoại ngữ NN 

Sinh học SH Du lịch DL 

Công nghệ Sinh học CS Luật học LH 

Nông học NH Xã hội học XH 

Công nghệ Sau thu hoạch PT Công tác xã hội-PTCĐ CP 

Kinh tế Nông lâm NL Mác – Lênin ML 

Kế toán KT Sư phạm SP 

Quản trị kinh doanh QT Thể chất TC 

  Quốc phòng QP 

c. Ký tự thứ 3 : 

- Số 1:  Các học phần đại cương; 

- Số 2:  Các học phần chuyên ngành; 

- Số 3:  Các học phần đại cương tương đương, nếu có; 

- Số 4:  Các học phần chuyên ngành tương đương, nếu có; 
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 Về tín chỉ và các vấn đề liên quan: Đề nghị tham khảo phần Phụ lục. 



- Số 0:  Các học phần thuộc bậc cao đẳng.. 

d. Ba ký tự cuối: Chỉ số thứ tự của học phần, riêng ký tự thứ 4 phải bắt đầu từ số 1 (số 0 đã dùng 

cho các học phần của chương trình cũ theo hệ thống đơn vị học trình). 

5. Hình thức trình bày chương trình:  

- Mỗi học phần (môn học) có số thức tự, mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, tín chỉ bắt buộc/tự 

chọn, tín chỉ lý thuyết/ bài tập, ghi chú (theo mẫu). 

-  Font chữ VNI-Times; size: 12; làm trong Exel; 

-  Nộp văn bản chương trình kèm 1 đĩa mềm về phòng QLĐT. 

6. Danh mục các học phần Giáo dục đại cương và kiến thức khối ngành: Dựa  theo Chương trình 

khung của Bộ và đã được thống nhất trong cuộc họp ngày 15/10/2007. 

7. Thực hiện và phối hợp: 

- Mỗi ngành có một cán bộ chịu trách nhiệm triển khai xây dựng chương trình đào tạo của ngành  theo 

sự phân công của Hiệu trưởng. 

-  Mỗi học phần chung của nhiều ngành đã được phân công cho 1 khoa quản lý. Khoa được phân công 

trực tiếp trao đổi với các khoa khác để thống nhất nội dung khi làm chương trình và phân công biên 

soạn bài giảng, phân công giảng dạy khi chương trình đã được phê duyệt.  

- Phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm thường trực để phối hợp giữa các đơn vị và đề xuất giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng chương trình. 

III. 6. Khó khăn trong chuyển đổi chương trình 

- 3 chương trình cùng tồn tại: Khó khăn trong điều hành của khoa, trường và cả trong tích lũy của sinh 

viên; 

- Điều chỉnh 2009 theo yêu cầu và mẫu của Bộ (12 hạng mục chứ không phải 4 hạng mục như trước); 

- Đã công khai chương trình và các điều kiện đảm bảo cho đào tạo theo yêu cầu của Bộ trước khi 

tuyển sinh… 

- Một số bất cập của chương trình theo cách nhìn của khoa, trường? 

IV. THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CHUƠNG TRÌNH 

IV.1. Đội ngũ thực hiện chương trình  

-    Năm 2011: Có 316 GV/ 495 CCVC; trong đó CN: 102; ThS: 177; TS:37. Quy đổi theo quy 

định cũ thì đạt nhưng theo quy định mới thì có ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh 2012. 

- Mời giảng khoảng 100-120 GV, chủ yếu có học hàm, học vị, cho ngành mới và cho Cao học; 

- Ưu tiên tuyển dụng bổ sung lực lượng GV: 3 năm tuyển 73 GV mới; 

- Tăng cường cử đi đào tạo: Đến năm 2011 có 40 người học trong nước (11 NCS + 29 cao học) 

và 31 người đi đào tạo ở nước ngòai (23 NCS + 8ThS). 

- Thi công chức 2008,  2012; chuyển ngạch CV-GV. 

- Bồi dưỡng, hòan chỉnh kiến thức cho GV và CV: 2011 và các năm tiếp theo, tại chỗ, miễn 

giảm học phí. 

- Mỗi GV có một mã riêng, thuận cho quản lý và xếp Thời khóa biểu. 

- Số liệu cập nhật: Xem Kỷ yếu Trường Đại học Đà Lạt 55 năm xây dựng và phát triển. 

IV.2. Các điều kiện đảm bảo 

- Giảng đường:  

+ Năm 2011: 55 giảng đường các lọai  đáp ứng 700-1000 nhóm-lớp-học phần; TKB chung, 

bán cố định, phòng học chưa đáp ứng được yêu cầu “tự chủ” của khoa… 

+ Năm 2012: Thêm 2 tòa nhà mới (A.20 và A.31): Đã cải thiện, tương lai sẽ đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu theo số lượng sinh viên thực tế. 

+ Mỗi học phần, mỗi nhóm -lớp học phần, mỗi giảng viên và mỗi giảng đường đều có mã 

riêng, được nhập vào chương trình máy, không thể trùng ở bất cứ thành tố nào khi xếp giờ 

giảng dạy – học tập. 

- Phòng thí nghiệm: Xây mới, trang bị mới (xem: Kỷ yếu…TL đã dẫn). Hiệu quả sử dụng: cần đánh 

giá bởi Hội đồng thẩm định. 



- Thư viện: 8.000 m2, khang trang, rộng rãi, 2 hội trường - phòng đọc tự do, đầu tư giáo trình, sách 

tham khảo…(xem: Kỷ yếu…TL đã dẫn). 

- Phương tiện trình chiếu/phương pháp: Về hiện tượng chiếu chép? Mất điện không dạy được? 

- Giáo trình, bài giảng: Đầu tư, nghiệm thu, thanh tóan; người học tự vào mạng Thư viện để tham 

khảo hoặc GV cập nhật và cấp miễn phí cho lớp học dạng “LƯU HÀNH NỘI BỘ”. 

- Tài chính, học phí: Có tăng, chậm. 

- Công nghệ thông tin trong quản lý: Áp dụng sớm, tất cả các khoa, tất cả các khâu quản lý đào tạo, 

kết nối chưa hết các phòng. 

- Cố vấn học tập: 

- Các điều kiện khác: Thanh tra; Khảo thí - Kiểm định (Đánh giá giờ giảng – Phiếu đánh giá môn 

học? Đánh giá người học – học phần; Đánh giá quản lý?). 

- Tồn đọng về các điều kiện đảm bảo? 

IV.3.  Phân cấp quản lý chương trình   

- Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Luật, Thông tư, Quyết dịnh liên quan mở ngành, chương trình 

khung, chỉ tiêu tuyển sinh, phôi bằng, thanh kiểm tra… 

- Cấp trường: BGH + P.ĐÀO TẠO + CÁC KHOA+ CÁC PHÒNG:  

+ Quy trình: Trưởng Bộ môn (thay mặt các thành viên BM)  Trưởng khoa (Chủ tịch và HĐKH 

khoa)  Trưởng phòng chức năng  Hiệu trưởng (và PHT phụ trách) 

+ Chương trình ngành  chương trình khóa học  kế họach tổng quát năm học  các kế họach đào 

tạo cụ thể  tiến độ thực hiện… 

+ Bổ sung, điều chỉnh các kế họach; các thông báo tiến độ, tuyển sinh, tốt nghiệp. 

- Cấp bộ môn và công tác chuyên môn:  

- Giảng dạy – NCKH – hướng dẫn – dịch vụ…:  

- Quy định về vai trò bộ môn (Phụ lục: Trích Điều lệ Trường Đại học);  

- Tầm quan trọng của BM Hội thảo về BM và công tác chuyên môn (tháng 12/2009); 

- Đối chiếu Điều lệ Trường Đại học, hãy đánh giá thực trạng của bộ môn mà anh chị đang sinh 

hoạt?  

- Anh chị đóng góp gì để xây dựng bộ môn? Làm gì cho quá trình tổ chức và họat động đào tạo? 

NCKH? Cho các họat động khác? 

V. TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

V.1. Mở ngành: Điều kiện; Đề án; dự thảo chương trình; cấp phép; hội thảo chương trình; duyệt chính 

thức; tổ chức đào tạo; hội thảo đánh giá; điều chỉnh và phát triển… 

V.2. Tuyển sinh: Các căn cứ đề xuất chỉ tiêu; chỉ tiêu chung; chỉ tiêu ngành; 3 chung; xét tuyển; điều 

chỉnh chỉ tiêu; thưởng phạt tuyển sinh,…Nét mới TS của ngành (ưu tiên xét tuyển; không còn 

NV1,2,3; kéo dài thời gian – ưu và nhược; Những điều cần biết về TS; ngành mới của trường; ngành 

dễ tuyển? ngành nóng cũng khó tuyển! 

V.3. Kế họach tổng quát năm học: Duyệt trước 6 tháng. 

V.4. Kế họach đào tạo năm học: Dựa chương trình đã duyệt, có đối chiếu thực tế biến động đội ngũ, 

học phần tự chọn… 

V.5. Đăng ký-điều chỉnh học phần: 

- Danh mục học phần;  

- Đăng ký, điều chỉnh: Form trắc nghiệm  Đăng ký qua mạng từ 2011. 

- Danh sách đăng ký  Danh sách học phí  Danh sách thi: Liên thông tốt nhờ CNTT. 

- Thời khóa biểu bán cố định: Cố định học kỳ + bổ sung hàng tuần. Khả năng cố dịnh hóa ? 

V.6. Thực tập 

V.7. Khóa luận 

V.8. Công tác thi và quản lý – cấp phát bảng điểm 

- Tổ chức thi, danh sách thi, CB coi thi; 



- Chấm điểm, nộp điểm, nhập điểm, kiểm tra 2 cấp; 

- Điều chỉnh sai sót điểm;  

- Xét học bổng, xếp lọai rèn luyện; 

- Cấp phát các lọai bảng điểm; nét mới về bảng điểm – học bạ SV; 

- Lưu trữ. 

V.9. Tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ 

- Chương trình xét tốt nghiệp; chương trình tương đương; 

- Các đợt xét tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

- Văn bằng, chứng chỉ (các lọai); 

- Lễ tốt nghiệp. 

V.10. Hậu tốt nghiệp 

- Ý kiến cựu sinh viên? 

- Ý kiến nhà tuyển dụng – Xã hội hóa? 

- Ý kiến GV? Nhà quản lý? 

- Điều chỉnh hợp lý – cập nhật và phát triển ổn định. 

V.11. Đào tạo Sau đại học theo tín chỉ  

V.12. Liên kết đào tạo đại học hệ thường xuyên, sau đại học 

 

VI. ĐÀO TẠO TÍN CHỈ: THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP 5               
 Đây không phải là báo cáo tổng kết đào tạo của trường, cũng không phải là bản thành tích của 

phòng Đào tạo mà chỉ là một số suy nghĩ về vấn đề đào tạo theo tín chỉ qua trường hợp Đại học Đà 

Lạt: Những việc đã làm được, những việc làm tốt có thể xem như bài học kinh nghiệm về tín chỉ và 

những bất cập mà trường cần khắc phục, có những việc vượt tầm trường. 

1. Đào tạo theo tín chỉ - những việc đã  làm được 

1.1. Kiến thức được cấu trúc thành các học phần, mỗi học phần có từ 2-6 đơn vị học trình (quen gọi 

tín chỉ cũ) nay chuyển đổi thành học phần mới từ 24 tín chỉ, mỗi học phần chỉ có một mã duy nhất. 

Số lượng học phần lớn đòi hỏi lượng phòng học và lượng giảng viên cơ hữu đủ mạnh để đáp ứng nhu 

cầu học và dạy qua công cụ thời khóa biểu thống nhất.  

1.2. Người học tích lũy kiến thức theo học phần, chỉ khác cách gọi tên đơn vị kiến thức tích lũy và số 

lượng đơn vị trong từng học phần. Không bảo vệ luận văn, chuyển học phần luận văn này thành khóa 

luận – một học phần tự chọn có điều kiện dành cho đối tượng khá giỏi.. 

1.3. Đã quy định khối lượng kiến thức tích lũy cho từng loại văn bằng (thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân khối 

tự nhiên, khối xã hội; cử nhân cao đẳng). 

1.4. Chương trình đào tạo mềm dẻo bao gồm các học phần bắt buộc và hệ thống học phần tự chọn 

phong phú. Từ chương trình khung  chương trình đào tạo ngành  kế hoạch học tập  danh mục 

học phần  chương trình học của từng sinh viên. 

1.5. Đăng ký, điểu chỉnh học phần; lớp học phần: Người học tự đăng ký học phần, xử lý và điều 

chỉnh, in kết quả đăng ký và mở lớp học theo học phần (ví dụ: HK 1 năm học 2007-2008 có 700 học 

phần đại học, cao đẳng chính quy với 1.200 nhóm lớp)… 

1.6. Lấy sinh viên làm trung tâm, đối tượng phục vụ: Công bố công khai chương trình, kế hoạch năm 

học, danh mục học phần; tổ chức đăng ký và điều chỉnh học phần; niêm yết thời khóa biểu, lịch thi; 

cung cấp sổ tay sinh viên. Học phần có ít người chọn thì không mở lớp. 

1.6. Đơn vị học vụ là học kỳ. Mỗi năm có 2 học kỳ chính, 1 học kỳ phụ. 

1.7. Kiểm tra đánh giá thường xuyên; học phần 3 tín chỉ phải có 1 bài kiểm tra…quản lý điểm bằng  

công nghệ thông tin; cung cấp các loại bảng điểm theo nhu cầu từng thời điểm của người học. 

                                                 

5
 . Tham luaän tại Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ (2007) và chỉnh sửa trình bày trong “Hoäi thaûo veà boä moân vaø coâng taùc 

chuyeân moân”, ÑH.Ñaø Laït, 12.2009. 



1.8. Bắt đầu áp dụng tín chỉ cho đào tạo thường xuyên tạo sự thống nhất trong đào tạo, đưa chất 

lượng phi chính quy lên một bước. 

2. Một số kinh nghiệm đào tạo theo tín chỉ 

2.1. Chủ động trong chỉ đạo, tổ chức và quản lý đào tạo: Do các quy chế, quy định của ngành chủ 

yếu dành cho niên chế, sau nhiều năm vận hành theo kiểu tín chỉ, năm 2006 Trường tự biên soạn “Quy 

chế tạm thời về đạo tạo đại học, cao đẳng theo tín chỉ” để áp dụng nội bộ và đã trực tiếp báo cáo với 

Bộ. 

2.2. Mạnh dạn đi trước một bước trong tổ chức đào tạo góp phần để Bộ ban hành Quy chế đào tạo 

theo học chế tín chỉ (QĐ 43/2007): Các khóa 28 – 30 tuy vẫn gọi là học trình nhưng vận hành theo tín 

chỉ; áp dụng tỉ lệ lên lớp 70/30 để làm bước đệm cho việc quá độ sang tín chỉ thục sự… 

2.3. Tiếp tục cụ thể hóa quy chế vào thực tiễn ở một trường đã từng có kinh nghiệm đào tạo theo tín 

chỉ bằng quy định 420/2008 và các quy định khác... 

2.4. Áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu tổ chức, quản lý đào tạo. 

2.5. Sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, quảng bá thương hiệu: Kinh nghiệm của ĐHĐL đã được chia sẻ với 

nhiều trường khác (ĐH Thái Nguyên; ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội; ĐH Kiến trúc HN; ĐH Luật 

Hà Nội; ĐH Hồng Đức; Cao đẳng Y tế Thanh Hoá; ĐH Vinh; ĐH Huế; Cao đẳng mầm nonTƯ 3; ĐH 

Tây Nguyên; Cao đẳng Bách Việt...). 

2.6. Việc chuyển đổi sang tín chỉ không quá  khó khăn, đã xây dựng xong chương trình đào tạo 

theo tín chỉ của 37 ngành đào tạo đại học và cao đẳng theo tín chỉ đã gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 

năm 2007 ngay khi Bộ ban hành quy chế 43/2007 về đào tạo theo tín chỉ vì Trường Đại học Đà Lạt đã 

thực sự đào tạo và vận hành theo kiểu tín chỉ từ năm 1994. Sau khi Bộ chủ quản thẩm định và khuyến 

cáo, Trường đã gửi bản chương trình tín chỉ (đã chỉnh sửa) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009). Tiếp 

đó, theo quy chế 45/2008 về đào tạo trình độ thạc sĩ, Hiệu trường đã ban hành tiếp Bộ chương trình 

cao học gồm 7 ngành theo tín chỉ, bắt đầu áp dụng từ khóa 17 là khóa đầu tiên đào tạo cao học theo tín 

chỉ  

3. Những việc trường cần làm tiếp 

3.1. Sinh viên đã được chọn học phần, nhưng cơ bản chưa có thầy để chọn.  

3.2. Phải xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá GV và xử lý sau đánh giá; sinh viên tham gia đánh giá giảng 

viên. Nghiên cứu cải tiến thi và đánh giá sinh viên. 

3.3. Tăng cường đội ngũ cơ hữu về lượng và chất ( 433 GV, CNV thì 74 đi học; 70 kiêm nhiệm; mời 

giảng nhiều, bị động). Đó là vấn đề xây dựng đội ngũ và chế độ chính sách nâng cao năng lực đội ngũ 

giảng viên phù hợp nguồn ngân sách và nguồn tự có của một đơn vị sự nghiệp có thu. 

3.4. Nghiên cứu khoa học thành tựu chưa nhiều, chưa tương xứng tiềm năng và thế mạnh trên một địa 

bàn chiến lược. 

3.5. Cần tiếp tục bổ sung phòng học và các điều kiện đảm bảo cho tổ chức lớp học phần, giờ thảo 

luận, giờ bài tập, kiểm tra, giảng đường cao học …[ đã bổ sung 2012]. 

3.6. Cố vấn học tập chưa giúp nhiều cho sinh viên, chủ yếu vẫn là vai trò của trợ lý giáo vụ khoa.  

3.7. Thời khóa biểu khó cố định (do đội ngũ và qũy phòng). 

3.8. Sự phức tạp trong việc thiết kế bẳng điểm mới: chấm thi điểm 10  quy về A,B,C  TBC tích 

lũy > hoặc = 2 mới đủ tư cách tốt nghiệp. Quy 2 lần điểm, sự đánh giá người học khó khăn. Hầu hết 

GV vẫn có quán tính chấm điểm 5/10 là đạt, trong khi điểm 5,4 trở xuống là đạt trung bình yếu; nếu 

có nhiều học phần đạt điểm D như vậy thì không thể tốt nghiệp. Nhiều cơ quan tuyển dụng không chấp 

nhận cách tính điểm theo quy chế 43/2007, trường phải cấp bảng điểm khác (độ vênh 2 hệ thống). 

3.9. Tự học, tự nghiên cứu của SV còn chưa cao, chưa thành nhu cầu tự giác. Vẫn còn tập chép, học 

thuộc, trả bài... Lớp lớn, tiếp xúc, giao diện thầy trò không thuận tiện... 



3.10. Đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên, trợ lý trưởng thành từ thực tiễn, làm việc tốt nhưng theo kinh 

nghiệm, chưa được đào tạo về nghiệp vụ quản lý. Công tác hành chính – lưu trữ chưa tốt, không lưu 

được quyết định mở ngành cao học, các ngành đại học tổng hợp cũ và sư phạm… 

3.11. Giáo trình, bài giảng đã hợp đồng biên soạn, nghiệm thu và thanh toán nhưng lúng túng về 

phương thức phát hành.  

3.12. Sử dụng CN thông tin chỉ mới thông suốt các khâu: HỒ SƠ, MÃ SỐ SV  HỌC PHẦN  

HỌC PHÍ  DANH SÁCH THI  NHẬP, QUẢN LÝ ĐIỂM  HỌC BỔNG, XẾP LOẠI SV 

XÉT TỐT NGHIỆP, CẤP BẢNG ĐIỂM TN, IN BẰNG. Các khâu khác chưa liên thông các khoa 

phòng, còn làm thủ công, còn cơ chế xin - cho dữ liệu gây ách tắc. 

3.13. Ttình trạng nhiều chương trình song song, chương trình tương đương khi xét tốt nghiệp. 

3.14. Một số lưu ý khác: Nhầm phương tiện trình chiếu với phương pháp mới; một số chủ quan rằng 

chỉ cần phiên 3 học trình thành 2 tín chỉ là xong; một vài khoa hay thay đổi kế hoạch giảng dạy và lịch 

thi đã duyệt; một vài lãnh đạo đơn vị có đề xuất xa thực tế (cố định khóa học sáng/ chiều không phù 

hợp tín chỉ; đề nghị giao hẳn giảng đường cho khoa;  phê phán cách tổ chức thi tập trung…); chưa 

mạnh dạn cắt bỏ các học phần lạc hậu; các học phần hướng nghiệp-kỹ năng còn ít, các học phần Sv 

không chọn nhiều năm… 

4. Những việc vượt tầm trường 

4.1. Theo học chế tín chỉ, phải tuyển sinh nhiều lần trong năm; điều đó mâu thuẫn với chủ trương 3 

chung, với ý tưởng bỏ thi đại học chính quy; 

4.2. Yêu cầu chỉ một loại văn bằng duy nhất cho 2 loại hình tập trung-không tập trung: chưa chín 

muồi ở Việt Nam. 

4.3. Việc học hai bằng, học bằng hai thủ tục vẫn nặng như 1 kỳ tuyển sinh, trọng khi, lẽ ra chỉ cần 

ghi danh, tích lũy đủ tín chỉ thì cấp bằng. 

4.4. Học liên thông yêu cầu 1 năm công tác, từ năm 2013: 3 năm công tác hoặc thi lại ba chung:  

Quy chế liên thông khó cho người học và cơ sở đào tạo. 

4.5. Học phí lạc hậu với thời giá và lạm phát, học phí niên chế không phù hợp tín chỉ với các loại tín 

chỉ khác nhau.  

4.6.Học phần GD Quốc phòng, GD thể chất…chưa hòan tòan thống nhất theo tín chỉ. Qua tháng 

8/2008 do chưa tập huấn, hướng dẫn về các học phần Lý luận chính trị nên trường phải dời học phần 

này bắt đầu học từ HK2. Từ năm học 2012-2013 mới quy định về việc quy đổi GDQP sang 8 tín chỉ… 

 Với kinh nghiệm tổ chức và quản lý đào tạo mang danh học trình nhưng theo kiểu tín chỉ nhiều 

năm, với sự chuyển đổi nhanh chóng sang tín chỉ, ĐHĐL sẽ bước vào đào tạo theo tín chỉ triệt để 

trong điều kiện của mình để đào tạo tín chỉ Việt Nam. 

 

VII. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Phân biệt chương trình khung, chương trình ngành đào tạo, chương trình khóa đào tạo, chương 

trình học tập, chương trình xét tốt nghiệp, chương trình tương đương? 

2. Trong chương trình đào tạo ở khoa anh chị, số học phần tự chọn, số tín chỉ thiết kế, số lượng 

tín chỉ tối thiểu cần chọn? Tương quan bắt buộc và tự chọn? Tương quan kiến thức đại cương 

và kiến thức ngành, chuyên ngành?  

3. Đánh giá chương trình hiện tại của khoa về ưu và nhược? Hướng điều chỉnh? 

4. Ở khoa anh chị ai là người tư vấn, hướng dẫn sinh viên về học tập-nghiên cứu? Nếu là cố vấn 

học tập, anh chị sẽ làm gì?  

5. Đề xuất cải tiến thi, chấm thi, quản lý điểm ở cấp khoa, cấp trường? 

6. Tình hình thảo luận nhóm của sinh viên như thế nào? Tự đánh giá việc thảo luận nhóm của 

nhóm sinh viên/giảng viên mà anh chị đã từng tham gia? 

7. Bộ môn có tầm quan trọng như thế nào trong trường đại học? Đối chiếu Điều lệ Trường Đại 

học, hãy đánh giá thực trạng của bộ môn mà anh chị đang sinh hoạt chuyên môn?  



8. Anh chị làm gì để xây dựng bộ môn? Làm gì để tham gia vào quá trình tổ chức đào tạo và 

NCKH? Và tham gia các họat động khác? 

9. Đánh giá của anh chị về quản lý đào tạo của bộ môn, khoa, phòng chức năng và cấp trường 

(ưu, nhược, giải pháp)? 

10. Vì sao trước khi có quy chế 43/2007 về đào tạo tín chỉ, ở một số trường đại học, cán bộ và sinh 

viên vẫn gọi “tín chỉ”? 

11. Anh chị hiểu thế nào về “tín chỉ Việt Nam” được đề cập trong Phụ lục? 

12. Phân biệt phương tiện và phương pháp? Bộ môn và khoa anh chị có hiện tượng đọc – chép, 

chiếu chép? Khi mất điện giải quyết thế nào? 

13. Nhận xét về thang điểm 10  ABC… 4-3-2-1-0?  

14. Đánh giá việc nghiên cứu khoa học của  bản thân, của bộ môn, khoa, trường? 

15. Đánh giá các điều kiện đảm bảo cho dạy và học hiện nay ở khoa, trường của anh chị? 

16. Thử vẽ sơ đồ về quá trình thực hiện trọn vẹn một chương trình đào tạo tín chỉ theo nhận thức 

của anh chị? 

17. Thử vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa bộ môn, khoa, phòng, Ban Giám hiệu trong việc đào tạo, 

quản lý và phục vụ đào tạo? 

18. Nếu anh chị là Trưởng khoa hoặc Trưởng phòng Đào tạo, anh chị sẽ làm gì để phát triển 

chương trình và tổ chức quá trình đào tạo? 

 

 Hãy chọn một trong các vấn đề nêu trên hoặc tự đề xuất một vấn đề khác liên quan 

đến giáo dục và đào tạo mà anh chị am hiểu và tâm đắc nhất để viết thành  bài thu 

hoạch cá nhân (tối thiểu 4 trang A.4). 



VIII. PHỤ LỤC 

 Quản lý và đào tạo theo học chế tín chỉ … 

 Công tác đào tạo ở Đại học Đà Lạt hiện nay 

 Đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Lạt 

 Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo 

 Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ  

 Nhiệm vụ của bộ môn trực thuộc khoa 

 Mô tả học phần bồi dưỡng giảng viên… 

 

 QUAÛN LYÙ VAØ ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ   TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
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Heä thoáng tín chæ khoâng phaûi laø vaán ñeà môùi trong giaùo duïc cuûa nhieàu quoác gia treân theá giôùi, 

nhöng ñoái vôùi Vieät Nam, ñaøo taïo tín chæ ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc chæ môùi laø söï thöû nghieäm trong 

khoaûng 10 naêm trôû laïi ñaây, vaø vaãn ñang trong tình traïng “moø maãm”, moãi moät tröôøng coù theå aùp duïng 

theo moät caùch khaùc nhau, theo caùch maø tröôøng ñoù coù theå hieåu, coù theå tieáp caän ñöôïc trong haøng traêm 

kieåu moâ hình ñaøo taïo tín chæ cuûa theá giôùi ñaõ ñöa ra, ñaõ aùp duïng. Vì vaäy, caâu hoûi ñöôïc ñöa ra ôû ñaây 

laø: Moâ hình naøo coù theå aùp duïng phuø hôïp vôùi thöïc teá cho heä thoáng giaùo duïc ñaïi hoïc hieän taïi cuûa Vieät 

Nam? Aùp duïng treân nhöõng nguyeân taéc cô baûn naøo? Ñeå goùp moät tieáng noùi mang tính thöïc tieãn cho 

vieäc ñaøo taïo theo heä thoáng tín chæ, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït-vôùi tö caùch moät tröôøng ñaïi hoïc ñaõ aùp 

duïng, traûi nghieäm ñaøo taïo theo kiểu tín chæ hôn 10 naêm qua, xin neâu leân moät soá ñieåm then choát 

trong coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù ñaøo taïo. 

1. Toå chöùc ñaøo taïo: 

Töø naêm 1994, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït vaø moät soá tröôøng ñaïi hoïc khaùc ñaõ chuyeån sang thí ñieåm 

ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ. Böôùc ñaàu, caùc ñieåm toái thieåu, cô baûn trong ñaøo taïo tín chæ ñaõ ñöôïc 

tröôøng aùp duïng moät caùch maùy moùc vaøo heä thoáng: 

▫ Xaây döïng chöông trình hoïc (trong ñoù laàn ñaàu tieân caùc hoïc phaàn ñöôïc ñöa ra ñeå sinh vieân löïa 

choïn)  Xaây döïng giaùo trình  Xaây döïng ngaân haøng ñeà thi traéc nghieäm  Toå chöùc heä thoáng coá 

vaán hoïc taäp (CVHT) Ñaêng kyù hoïc phaàn thoâng qua CVHT  Tröôøng saép xeáp thôøi khoùa bieåu 

(quaûn lyù heä thoáng) Toå chöùc giaûng daïy qua video (lôùp hoïc coù haøng ngaøn sinh vieân)  Thaønh 

laäp Trung taâm khaûo thí  Khuyeán khích thi theo hình thöùc traéc nghieäm  Chaám thi baèng maùy 

Scaner.  

▫  Vieäc hoïc vaø thi cuûa sinh vieân:  

 

                                                                                                                                   …. 

 

 

 

 

Vôùi quy trình hoïc chæ coù 2 hoïc kyø chính trong 1 naêm hoïc (khoâng coù hoïc kyø phuï) vaø thi 1 laàn 

neâu treân, soá sinh vieân thi tröôït phaûi chôø ñôïi 1 naêm sau môùi coù cô hoäi hoïc laïi vaø traû nôï trong 

traïng thaùi chôø ñôïi, khoâng töï tin, gaây neân moät laøn soùng boû giôø leân lôùp, daãn ñeán một số teä naïn 

naûy sinh trong sinh vieân. Ñeán naêm 1996-1997 soá löôïng sinh vieân boû giôø leân lôùp taêng voït, Hieäu 

tröôûng nhaø tröôøng ñaõ quyeát ñònh toå chöùc cho thi 2 laàn. Keát quaû sinh vieân ñaõ trôû laïi vôùi vieäc hoïc, 

vaø hoï cho raèng vieäc thi tröôït khoâng coøn laø söï may ruûi maø laø thöïc chaát kieán thöùc cuûa hoï caàn phaûi 

ñöôïc cuûng coá laïi baèng söï ñaêng kyù hoïc laïi. Ñeán naên 2000, tröôøng ñaõ toå chöùc hoïc kyø heø daønh cho 

caùc sinh vieân coøn nôï caùc hoïc phaàn trong 2 hoïc kyø nhaèm caûi thieän ñaàu ra. Maëc duø vaäy, soá löôïng 
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Ñaêng kyù HP Tham gia hoïc taäp 

Thi 1 laàn Thi tröôït Thi ñaït  

Hoïc taäp tieáp Ñaêng kyù HP tieáp 



sinh vieân sau 6 naêm khoâng theå ra tröôøng ñöôïc toàn ñoïng vôùi soá löôïng khaù lôùn. Tröôùc vaán ñeà naøy,  

tröôøng ñaõ ñöa ra chuû tröông: 

- Sinh vieân sau 6 naêm neáu coøn thieáu 7 tín chæ trôû xuoáng (khoûang 2 hoïc phaàn) seõ cho  

pheùp hoïc tieáp ñeå traû nợ [Sau ñoù ñaõ ñieàu chænh thaønh 11 tín chæ].  

- Sinh vieân sau 6 naêm neáu coøn thieáu treân 7 tín chæ ñöôïc chuyeån sang heä töø xa, neáu khoâng 

quaù 9 naêm ñaøo taïo. 

Vôùi chuû tröông naøy ñaõ caûi thieän ñaàu ra vaø cô hoäi toát nghieäp cho sinh vieân ôû heä chính quy vaø 

khoâng chính quy.   

2. Quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù: 

 

                                                 - Tham vaán 

                                                 - Baùo caùo 

                                                                                               Chæ ñaïo 

                                                                                               Göûi baùo caùo ÑT 

 

                       Noäp hoà sô (HS)                                                           

 

               Caáp Theû SV-MSSV                                            File Danh saùch lôùp                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                            File Ñaùnh giaù SV 

 

                 - File Danh saùchSV                 -File SV TN caàn k.tra HS 

                 - File ñaõ k.tra HS 

 

                ÑKHP                                                        Keá hoïach giaûng daïy 

                                                                                  Xeáp Thôøi khoaù bieåu 

                                                                                  Xeáp Lòch thi HK 

                                                                                  In Danh saùch thi                                                    

                                                                                  In phieáu ñieåm 

                                                                                  File ñieåm 

                   Caáp phaùt baèng                                        Thoáng keâ giôø giaûng 

                    Chöùng chæ                                               Thoáng keâ coi chaám thi 

                                                                                  Danh saùch SVTN 

                                                                                                  

 

                   - File SV ÑKHP               - File SV ñoùng hoïc phí               - Nhaân söï 

                                                                         - Thanh toaùn tieàn giôø  

                                                                                                                                -HÑ môøi giaûng 

 

                     Ñoùng hoïc phí                                                    Cheá ñoä 

 

                  Nhaän hoïc boång 

 

 

 

Ban Giaùm hieäu 

Phoøng chöùc naêng 
Khoa chuyeân moân 

Sinh vieân 

(SV) 

QLSV: 

- Quaûn lyù HS 

- Ñaùnh giaù reøn 

luyeän cuûa SV 

………………… 

 

 

 

 

 

- Nhaäp hoïc 

 

 

 

 

 

 

 

- Ñaêng kyù 

Hoïc phaàn 

(ÑKHP) 

 

 

 

 

- Kyù nhaän 

baèng toát 

nghieäp  

(TN) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

-Phaân GV chuû nhieäm 

-Toå chöùc cho SV  

   ñaùnh giaù reøn luyeän 

 

 

 

 

- Hoïach ñònh, xaây 

döïng chöông trình hoïc  

- Toå chöùc cho SV  

   ÑKHP  

- Phaân coâng giaûng  

  daïy  

…………………….. 

 

 

 

 

 

QLÑT: 

- Queùt, in Keát quaû   

ÑKHP cho SV. 

- Quaûn lyù ñieåm. 

- Xeùt TN 

- Caáp phaùt baèng TN 

- Caáp phaùt baûng 

ñieåm. 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

TCKH: 

- Quaûn lyù hoïc phí 

- Phaùt hoïc boång 

- Thanh toùan giôø 

giaûng ………….. 

 

 

 

 

 

 

TCHC: 

- Quaûn lyù nhaân söï 

- Cheá ñoä, löông 

- Hôïp ñoàng giaûng daïy 

………………….. 

 

 

 

 

 



Vôùi phöông thöùc toå ñaøo taïo neâu treân laø söï keát hôïp ñaøo taïo theo tín kieåu nöôùc ngoaøi vaø nieân cheá 

cuûa Vieät Nam. Vì theá, vieäc quaûn lyù ñaøo taïo vaø heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuûa tröôøng ñeán nay ñaõ 

ñöôïc nhieàu laàn caûi tieán, naâng caáp vaø ñöôïc moâ taû theo sô ñoà vöøa trình baøy treân ñaây. 

Ñeå thöïc hieän heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cô baûn neâu treân, tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ trieät ñeå khai 

thaùc vaø aùp duïng coâng ngheä thoâng tin coù theå coù vaøo heä thoáng quaûn lyù. Cho ñeán nay, nhaø tröôøng ñaõ 

coù khaù ñaày ñuû chöông trình phaàn meàm phuïc vuï quaûn lyù, caùc thoâng tin naøy ñöôïc keát noái qua maïng 

LAN cuûa tröôøng, phuïc vuï hieäu quaû, chính xaùc vaø nhanh choùng cho coâng taùc quaûn lyù. Caùn boä vaø sinh 

vieân coù theå caäp nhaät thoâng tin lieân quan treân trang WEB cuûa tröôøng. Beân caïnh ñoù tröôøng ñaõ hoaøn 

chænh Trung taâm thoâng tin-Thö vieän vôùi vieäc quaûn lyù qua coång töø, maõ vaïch; thö vieän ñieän töû, phoøng 

ña chöùc naêng cho sinh vieân hoïc taäp töï do. 

3. Caùc baøi hoïc kinh nghieäm vaø kieán nghò: 

3.1. Ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ (HCTC) maø Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñang aùp duïng cho thaáy noù 

ñaûm baûo ñöôïc tính lieân thoâng, khoa hoïc, chuû ñoäng, linh hoaït, vaø khaû naêng thích öùng cao vôùi thöïc 

tieãn. 

- Tính lieân thoâng deã daøng giöõa caùc baäc ñaøo taïo, ngaønh ñaøo taïo vaø giöõa caùc heä ñaøo taïo 

(chính quy-khoâng chính quy). 

- Tính khoa hoïc gaén lieàn vôùi vieäc phaân chia caùc hoïc phaàn (baét buoäc, töï choïn, hoïc tröôùc-

sau, tieân quyeát). 

- Tính chuû ñoäng laø cho pheùp sinh vieân chuû ñoäng löïa choïn chöông trình hoïc cuûa mình. 

Ñoàng thôøi cho pheùp sinh vieân hoïc taäp phuø hôïp vôùi khaû naêng thöïc teá cuûa mình: söùc 

khoûe, nhaän thöùc, taøi chính. 

- Tính linh hoïat vaø thích öùng trong ñaøo taïo ñoù laø khaû naêng thay ñoåi moät caùch nhanh 

chöông trình ñaøo taïo theo nhu caàu thöïc teá cuûa xaõ hoäi, cuûa phía söû duïng nguoàn nhaân löïc. 

3.2. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc thöïc teá ñaøo taïo theo HCTC treân cô sôû moâ hình ñaøo taïo cuûa tröôøng ñaõ ñöa 

ra, Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ döïa vaøo Quy cheá 04 vaø 31 ñeå ban haønh Quy cheá taïm thôøi veà 

ñaøo taïo theo hoïc cheá tín. Cho ñeán nay, nhöõng ñieåm cô baûn trong Quy cheá cuûa tröôøng hoaøn 

toaøn töông thích vôùi döï thaûo Quy cheá khung maø Boä GD&ÑT ñaõ ñöa ra.  

3.3. Ñeå  coù hieäu quaû, coù chaát löôïng caàn ñaûm baûo vaø thoûa maõn caùc yeáu toá cô baûn sau: 

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn coù moät heä thoáng coâng cuï quaûn lyù ñaày ñuû, ñoù laø Quy cheá ñaøo taïo vaø 

ñaày ñuû caùc quy ñònh ñaùp öùng cho caû quy trình ñaøo taïo. Ñoàng thôøi phaûi trieät ñeå aùp duïng coâng 

ngheä thoâng vaøo quaûn lyù. 

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn phaûi hoaïch ñònh, xaây döïng chöông trình hoïc moät caùch khoa hoïc vaø 

mang tính naêng ñoäng ñeå thoûa maõn yeáu toá söï ñi tröôùc cuûa tri thöùc cuûa ñaøo taïo, nhöng vöøa ñaùp 

öùng ñöôïc nhu caàu cuûa xaõ hoäi, cuûa phía tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc.  

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn coù moät heä thoáng giaùo trình, ñeà cöông baøi giaûng vaø taøi lieäu tham 

khaûo ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa ngöôøi daïy laãn ngöôøi hoïc. 

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn coù moät heä thoáng thoâng tin thö vieän ñuû maïnh, caùc phoøng thí nghieäm 

ñaày ñuû, ñoàng thôøi phaûi gaén keát, lieân keát ñöôïc vôùi caùc Vieän nghieân cöùu, caùc cô sôû saûn xuaát 

ngoøai tröôøng.  

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn  coù caùc phoøng hoïc ña chöùc naêng, ña phöông tieän. 

o Ñaøo taïo theo HCTC phaûi giaûm taûi giôø leân lôùp, chuyeån giôø ñoïc baøi giaûng thaønh vieäc töï hoïc, 

töï nghieân cöùu cuûa sinh vieân döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Hieän Ñaïi hoïc Ñaø laït ñang aùp 

duïng giaûm 2tieát/1tín chæ giôø leân lôùp. Trong naêm hoïc 2006-2007 seõ quy ñònh ñoái vôùi phaàn lyù 

thuyeát chæ ñöôïc thöïc giaûng khoûang 70%, 30% coøn laïi laø phaàn baøi taäp, nghieân cöùu, giaûi quyeát 

thöïc teá, thöïc taäp, v.v…. döôùi hình thöùc lôùp nhoû, thoâng qua internet, hoïc qua giaùo ñieän töû 

v.v…. 



o Ñaøo taïo theo HCTC caàn toå chöùc thi vaø ñaùnh giaù vieäc hoïc cuûa sinh vieân moät caùch chaët cheõ, 

nghieâm tuùc vaø khaùch quan. Quan ñieåm cuûa Ñaïi hoïc Ñaø laït laø: Toå chöùc thi chaët cheõ, nghieâm 

tuùc  buoäc sinh vieân phaûi hoïc nghieâm tuùc (töùc laø ñöa SV veà vôùi lôïi ích cuûa chính mình-hoïc 

taäp, thu nhaän kieán thöùc); Toå chöùc ñaùnh giaù khaùch quan (ngöôøi daïy ñoäc laäp vôùi ngöôøi ra ñeà, 

ngöôøi chaám thi)  buoäc giaùo vieân giaûng daïy nghieâm tuùc (ñöa ngöôøi thaày veà vôùi giaù trò ñích 

thöïc cuûa ngheà nghieäp). Thi vaø ñaùnh giaù theo nhieàu phöông phaùp, nhieàu hình thöùc khaùc nhau: 

vaán ñaùp, töï luaän, traéc nghieäm, hoaëc keát hôïp vôùi nhau; thi treân maùy; tieåu luaän, ñoà aùn moân 

hoïc v.v…. 

o Ñaøo taïo theo HCTC caàn toå chöùc höôùng daãn hoïc taäp vaø ñaùnh giaù reøn luyeän cuûa sinh vieân 

thöïc chaát vaø hieäu quaû. Hieän Ñaïi hoïc Ñaø laït ñang thöïc hieän thoâng qua giaùo vieân chuû nhieäm 

lôùp: chuû nhieäm lôùp = ngöôøi quaûn lyù lôùp + coá vaán hoïc taäp. 

3.4.     Kieán nghò: 

o Vôùi giaùo duïc, ñaøo taïo ôû Vieät Nam hieän nay chöa theå chuyeån haún sang heä thoáng tín chæ (töø 

phoå thoâng ñeán ñaïi hoïc), thì vieäc ñaøo taïo ôû baäc ñaïi hoïc ñöôïc toå chöùc treân cô sôû chöông trình 

khung laø söï caàn thieát vaø nhaát thieát cho thôøi gian quaù ñoä nhö hieän nay. Song, ñaõ ñeán luùc Boä 

GD&ÑT caàn ban haønh Quy cheá khung veà ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ ñeå caùc tröôøng coù 

moät heä quy chieáu trong ñaøo taïo tín chæ. Neáu khoâng, vôùi söï khaùc bieät hieän ñang toàn taïi trong 

caùc tröôøng ñaøo taïo theo HCTC ngaøy caøng gia taêng, ngaøy caøng khaùc bieät nhau, vaø tôùi moät luùc 

naøo ñoù trôû thaønh dò bieät khoù ñieàu chænh, khoù thay ñoåi, vaø treân toång theå - khoù coù theå xaây döïng 

neân moät heä thoáng tín chæ theo ñuùng nghóa ban ñaàu cuûa noù voán coù, ñuùng vôùi mong muoán ban 

ñaàu cuûa vieäc hoaïch ñònh vaø xaây döïng heä thoáng tín chæ maø Boä ñaõ ñöa ra.  

o Vì ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ (HCTC) mang ñaëc tröng öu vieät ñöôïc neâu ôû muïc 3.1., vì theá 

caàn xaùc ñònh laïi khoái löôïng cuûa caùc khoái kieán thöùc: KH Maùc-Leânin, GDQP, GDTC trong 

toång theå cuûa caáu truùc chöông trình ñeå khoâng laøm maát hay laøm giaûm ñi tính öu vieät voán coù 

cuûa noù. Ñoàng thôøi, phaûi thay ñoåi moät caùch cô baûn vieäc daïy, vieäc hoïc vaø ñaùnh giaù caùc hoïc 

phaàn naøy. 

o Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo caàn coù caùc khoaù huaán luyeän vaø caùc taøi lieäu mang tính caåm nang 

cho caùc caùn boä quaûn lyù vaø caùc coá vaán hoïc taäp. Ñaëc bieät, caùc coá vaán hoïc taäp phaûi mang tính 

“chuyeân nghieäp” khi caùc tröôøng ñaïi hoïc thöïc söï ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ theo ñuùng 

nghóa cuûa noù, vaø khi caùc tröôøng thöïc söï ñöùng vaøo trong cô cheá thò tröôøng. 
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 Sau 30 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ  ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu 

quan troïng veà nhieàu maët, trong ñoù coù lónh vöïc ñaøo taïo vaø quaûn lyù ñaøo taïo.  

 Veà quy moâ ñaøo taïo, Tröôøng ñaõ phaùt trieån töø moät tröôøng mang tính chaát toång hôïp vôùi moät soá 

khoa cô baûn thaønh moät tröôøng ña ngaønh. Hieän nay,  Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït coù 18 khoa vôùi hôn 

20.000 sinh vieân caùc heä vaø caùc caáp ñaøo taïo. Tröôøng ñang tieán haønh ñaøo taïo 01 chuyeân ngaønh baäc 

Tieán só, 9 chuyeân ngaønh ñaøo taïo thaïc só, 32 chuyeân ngaønh ñaøo taïo baäc ñaïi hoïc (kyõ sö vaø cöû nhaân), 4 

chuyeân ngaønh baäc cao ñaúng (chuû yeáu laø kinh teá vaø coâng ngheä), 3 chuyeân ngaønh baäc trung hoïc 

chuyeân nghieäp. Nhö vaäy, veà quy moâ, Tröôøng ñang ñaøo taïo 40 ngaønh ôû 5 baäc hoïc khaùc nhau töø trung 

hoïc ñeán sau ñaïi hoïc, trong ñoù coù nhöõng ngaønh cô baûn mang tính truyeàn thoáng nhö Toaùn hoïc, Ngöõ 

vaên…vaø coù nhöõng ngaønh môùi nhö Ñoâng phöông hoïc, Xaõ hoäi hoïc, Quoác teá hoïc… 

 Cô caáu khoái ngaønh ñaõ coù thay ñoåi khaù lôùn: khoái Töï nhieân-Coâng ngheä chieám 37 %, khoái Xaõ 

hoäi-Nhaân vaên laø 47 % vaø khoái Kinh teá laø 16%. Muïc tieâu ñaøo taïo cuûa Tröôøng nhaèm phuïc vuï ñòa baøn 

caùc tænh duyeân haûi mieàn Trung, Taây Nguyeân vaø Ñoâng Nam Boä nhöng thöïc chaát, ñòa baøn tuyeån sinh 

traûi roäng trong phaïm vi caû nöôùc. Thí sinh thi vaøo Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñoâng nhaát laø Laâm Ñoàng, 

sau ñoù laø caùc tænh Baéc mieàn Trung. Haøng naêm, coù treân 80% sinh vieân toát nghieäp trong ñôït 1, trong 

ñoù coù khoaûng 200 sinh vieân ñaït loaïi khaù, gioûi. 

 Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ baét ñaàu ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ töø naêm 1994. Ñeán nay, hình 

thöùc ñaøo taïo theo hoïc cheá naøy ñang ñöôïc aùp duïng trong caùc tröôøng ñaïi hoïc khaùc ôû Vieät Nam. Ñeå 

naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo vaø quaûn lyù ñaøo taïo, haèng naêm, Tröôøng ñaõ toå chöùc caùc Hoäi thaûo veà 

chöông trình ñaøo taïo, chaát löôïng ñaøo taïo…Caùc chöông trình ñaøo taïo hieän haønh ñöôïc xaây döïng, ban 

haønh vaø aùp duïng treân cô sôû chöông trình khung cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, coù nhöõng hoïc phaàn 

baét buoäc hoaëc töï choïn mang ñaëc tröng cuûa Tröôøng nhaèm phuïc vuï ñòa phöông vaø ñaát nöôùc.  

Veà chaát löôïng ñaøo taïo, nhieàu bieän phaùp nhaèm caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaõ 

ñöôïc tieán haønh: bieân soaïn vaø in aán caùc giaùo trình (noäi boä) ñeå phuïc vuï sinh vieân; ñöa keát quaû nghieân 

cöùu cuûa giaûng vieân thaønh chuyeân ñeà ñaïi hoïc; caûi tieán coâng taùc thi cöû vaø ñaùnh giaù sinh vieân; taêng 

cöôøng cô sôû vaät chaát phuïc vuï vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp, trong ñoù coù Trung taâm Thoâng tin-Thö vieän 

môùi khang trang ; trang thieát bò trình chieáu hieän ñaïi ñöôïc laép ñaët cung caáp phöông tieän giaûng daïy 

cho giaûng vieân nhaèm khuyeán khích thaày-troø ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy-hoïc taäp; xaây döïng môùi 

khu thí nghieäm lieân hôïp cho caùc ngaønh mang tính kyõ thuaät-thöïc nghieäm…; coá gaéng giaûm taûi giôø lyù 

thuyeát theo höôùng taêng cöôøng söï nghieân cöùu cuûa giaûng vieân vaø töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa sinh vieân 

v.v… 

Coâng taùc quaûn lyù ñaøo taïo ñaõ  ñi vaøo neà neáp nhaèm höôùng tôùi ngöôøi hoïc, phuïc vuï ñaøo taïo, 

goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo. Laø moät trong soá ít tröôøng ñi ñaàu trong vieäc ñaøo taïo theo tín 

chæ, Tröôøng ñaõ sôùm aùp duïng coâng ngheä thoâng tin ñeå quaûn lyù vaø kieåm soaùt toaøn boä heä thoáng ñaøo taïo, 

quaù trình ñaøo taïo moät ngaønh, moät khoùa hoïc, tieán ñoä thöïc hieän keá hoaïch moät naêm hoïc, moät hoïc kyø 

cuûa nhieàu ngaønh, nhieàu khoùa hoïc…thuoäc nhieàu heä vaø nhieàu baäc hoïc khaùc nhau trong boái caûnh  

khuoân vieân ñeïp, maët baèng roäng nhöng soá löôïng giaûng ñöôøng chöa theo kòp söï phaùt trieån soá löôïng 

ngaønh baäc hoïc vaø soá löôïng sinh vieân. Caùc coâng ñoaïn cuûa caû moät chu trình ñaøo taïo ñaõ ñöôïc quaûn lyù 

baèng coâng ngheä thoâng tin töø tuyeån sinh-nhaäp hoïc- ñaêng kyù hoïc phaàn-thôøi khoùa bieåu-lòch thi vaø toå 

chöùc thi-nhaäp ñieåm ôû khoa vaø quaûn lyù ñieåm ôû phoøng chöùc naêng-xeùt toát nghieäp-quaûn lyù vaø caáp phaùt 

baèng toát nghieäp. Chæ tính rieâng naêm 2006, caùc ñoaøn thanh tra cuûa Boä veà coâng taùc chuaån bò thi, coâng 
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taùc coi thi, chaám thi, quaûn lyù vaø caáp phaùt baèng vaø chöùng chæ…ñeàu ghi nhaän vaø ñaùnh giaù cao coâng 

taùc ñaøo taïo vaø quaûn lyù ñaøo taïo. 

Hieän nay, Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñang soaïn thaûo caùc quy cheá nhaèm cuï theå hoùa Quy cheá 

khung veà ñaøo taïo theo tín chæ, Quy cheá thi, caùc quy ñònh veà thöïc taäp, leân lôùp, môøi giaûng, khoùa luaän 

toát nghieäp…Taát caû nhöõng vaên baûn ñaõ hoaëc seõ ban haønh nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù cho coâng taùc 

ñaøo taïo cuõng nhö quaûn lyù ñaøo taïo ôû caùc khoa vaø phoøng chöùc naêng, cho ngöôøi daïy-ngöôøi hoïc vaø 

ngöôøi quaûn lyù. Câoâng taùc ñaøo taïo vaø quaûn lyù ñaøo taïo cuûa caùc khoa, phoøng goùp phaàn quan troïng trong 

vieäc duy trì ISO vaø ñaït möùc khaù trong boä tieâu chí kieåm ñònh chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi hoïc trong 10 

tröôøng ñaàu tieân ñöôïc kieåm ñònh taïi Vieät Nam.  

Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ phaùt trieån, thöông hieäu ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT böôùc ñaàu ñöôïc khaúng 

ñònh vaø ñöôïc coâng nhaän; trong thaønh töïu aáy coù söï laõnh ñaïo chæ ñaïo veà ñaøo taïo, coù söï noã löïc cuûa caùc 

nhaø giaùo, cuûa nhieàu theá heä sinh vieân, cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù vaø phuïc vuï ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. Hy 

voïng Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït seõ tieáp tuïc phaùt trieån beàn vöõng trong boái caûnh môùi, thuaän lôïi vaø thaùch 

thöùc môùi cuûa cô cheá môùi. 



ÑAØO TAÏO TÍN CHÆ ÔÛ ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT 
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Tính caû hai thôøi kyø hình thaønh vaø phaùt trieån, sau 50 naêm, Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ ñaït 

ñöôïc nhöõng thaønh töïu quan troïng veà nhieàu maët, trong ñoù coù lónh vöïc ñaøo taïo vaø quaûn lyù ñaøo taïo.  

Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ phaùt trieån töø moät tröôøng mang tính chaát toång hôïp vôùi moät soá 

ngaønh khoa hoïc cô baûn ñaõ trôû thaønh moät tröôøng ña ngaønh. Ñeán naêm 2008,  Tröôøng coù 17 khoa vôùi 

hôn 26.500 sinh vieân caùc heä ñaøo taïo ñuû 5 baäc hoïc töø trung hoïc chuyeân nghieäp ñeán nghieân cöùu sinh. 

Tröôøng ñang tieán haønh ñaøo taïo 1 chuyeân ngaønh baäc tieán só, 7 chuyeân ngaønh cao hoïc, 34 chuyeân 

ngaønh ñaøo taïo ñaïi hoïc chính quy daøi haïn (kyõ sö vaø cöû nhaân), 4 chuyeân ngaønh baäc cao ñaúng (chuû 

yeáu laø kinh teá vaø coâng ngheä), 3 ngaønh ñöôïc pheùp ñaøo taïo lieân thoâng töø trình ñoä cao ñaúng leân ñaïi 

hoïc vaø 3 chuyeân ngaønh baäc trung hoïc chuyeân nghieäp. Nhö vaäy, veà quy moâ, Tröôøng ñang ñaøo taïo 52 

ngaønh ôû 5 baäc hoïc khaùc nhau töø trung hoïc ñeán sau ñaïi hoïc, trong ñoù coù nhöõng ngaønh cô baûn mang 

tính truyeàn thoáng nhö Toaùn hoïc, Vaät lyù, Ngöõ vaên…vaø coù nhöõng ngaønh môùi nhö  Ñoâng phöông hoïc, 

Xaõ hoäi hoïc, Quoác teá hoïc, Coâng ngheä thoâng tin, Ñieän töû vieãn thoâng, Du lòch, Moäi tröôøng, Keá toaùn, 

Coâng taùc xaõ hoäi … 

Muïc tieâu ñaøo taïo cuûa Tröôøng nhaèm phuïc vuï ñòa baøn caùc tænh duyeân haûi Nam Trung boä, Taây 

Nguyeân vaø Ñoâng Nam Boä nhöng thöïc chaát, ñòa baøn tuyeån sinh traûi roäng trong phaïm vi caû nöôùc. Thí 

sinh thi vaøo Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñoâng nhaát laø Laâm Ñoàng, sau ñoù laø caùc tænh Baéc mieàn Trung 

nhö Thanh Hoùa, Ngheä An, Haø Tónh... Haøng naêm, coù treân 70% sinh vieân toát nghieäp trong ñôït 1, trong 

ñoù coù khoaûng 200 -300 sinh vieân ñaït loaïi khaù, gioûi. 

Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ baét ñaàu ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ töø naêm 1994. Trong giai 

ñoaïn ban ñaàu, khi trong nöôùc coù nhöõng tröôøng ñaïi hoïc ñaïi cöông thì ôû Ñaïi hoïc Ñaø Laït coù khoa 

Khoa hoïc ñaïi cöông ñaûm nhieäm 3 hoïc kyø giaùo duïc ñaïi cöông vaø caùc khoa Töï nhieân coâng ngheä, Xaõ 

hoäi nhaân vaên, Sö phaïm ñaûm ñöông phaàn giaùo duïc chuyeân nghieäp. Ngay töø luùc aáy, duø ôû giai ñoaïn 1- 

ñaïi cöông vôùi 7 chöông trình hoïc hay ôû giai ñoaïn 2 – giai ñoaïn chuyeân ngaønh thì tröôøng cuõng ñaõ baét 

ñaàu thoaùt daàn khoûi phaïm truø nieân cheá. Chöông trình ñaøo taïo caû hai giai ñoaïn ñeàu coù nhöõng hoïc 

phaàn baét buoäc vaø töï choïn. Ngöôøi hoïc böôùc ñaàu ñöôïc löïa choïn hoïc phaàn nhaèm bieán chöông trình ñaøo 

taïo chung cuûa ngaønh hoïc thaønh nhöõng chöông trình hoïc cuûa rieâng mình. Keå töø luùc aáy, moãi hoïc phaàn 

ñaõ mang moät maõ hoïc phaàn duy nhaát trong töø ñieån hoïc phaàn. Cô hoäi hoïc haønh keùo daøi theo ñieàu kieän 

vaø naêng löïc töøng ngöôøi trong boái caûnh chung coøn hieän höõu quy cheá nieân cheá hoaëc nieân cheá keát hôïp 

hoïc phaàn. Chæ coù ñieàu luùc aáy ñôn vò kieán thöùc ñang goïi laø ñôn vò hoïc trình, chöa ñöôïc goïi laø tín chæ. 

Vaø luùc aáy, Boä chuû quaûn cuõng chöa ban haønh chöông trình khung. Vöøa keá thöøa vaø hoaùn caûi moân hoïc 

truyeàn thoáng thaønh hoïc phaàn, vöøa boå sung theâm nhöõng hoïc phaàn töï choïn. Vaäy laø Ñaïi hoïc Ñaø Laït 

trôû thaønh moät trong soá ít tröôøng sôùm ñoåi môùi, daãu goïi laø hoïc trình nhöng caùch thöùc quaûn lyù vaø toå 

chöùc ñaøo taïo ñaõ mang tính chaát tín chæ. Nhöõng böôùc ñi chaäp chöõng aáy ñaõ taïo tieàn ñeà toát cho nhöõng 

giai ñoaïn phaùt trieån veà sau. 

Khi tính chaát ñaïi cöông ôû giaùo duïc ñaïi hoïc ñaõ maâu thuaãn vôùi chuû tröông phaân ban ngay 

trong chính ngaønh giaùo duïc thì tröôøng ñaïi hoïc ñaïi cöông vaø caùc khoa ñaïi hoïc ñaïi cöông ñaõ giaûi taùn, 

chaám döùt söù maïng ngaén nguûi cuûa noù. Chæ coù ñieàu, söï keát thuùc ñaïi hoïc ñaïi cöông laïi ngaãu nhieân 

truøng vôùi söï giaùn ñoaïn cuûa “ngöôøi anh em” phaân ban ôû phoå thoâng maø vaøi naêm gaàn ñaây ñang thí 

ñieåm phaân ban trôû laïi. 

Tuy chaám döùt söï toàn taïi cuûa 2 giai ñoaïn -7 chöông trình ñeå trôû veà moâ hình truyeàn thoáng cuûa 

caùc khoa chuyeân ngaønh cô baûn nhöng nhieàu ngaønh môùi ñöôïc ra ñôøi, kieán thöùc giaùo duïc ñaïi cöông 

vaãn toàn taïi trong caùc chöông trình keá tieáp vôùi dung löôïng coøn khoaûng 2 hoïc kyø. Caùc khaùi nieäm lôùp 
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hoïc phaàn, danh muïc hoïc phaàn, ñaêng kyù hoïc phaàn, baét buoäc vaø töï choïn, hoïc phaàn tích luõy, trung bình 

chung tích luõy, trung bình chung toát nghieäp... tieáp tuïc hieän höõu cho ñeán ngaøy Boä ban haønh caùc 

chöông trình khung laøm cô sôû phaùp lyù cho vieäc ra ñôøi nhöõng chöông trình ñaøo taïo môùi cuûa tröôøng 

trong giai ñoaïn 2004-2005. Tuy nhieân, chöông trình khung vaãn chöa ñuïng ñeán tín chæ, vaãn laø hoïc 

trình nhöng tính chaát buoäc- choïn ñaõ ñöôïc theå hieän, phaàn choïn, phaàn meàm ñöôïc trao cho caùc tröôøng 

thieát keá. Chuùng ta gaëp trong chöông trình ñaøo taïo ban haønh naêm hoïc 2004-2005 nhöõng hoïc phaàn 

höôùng nghieäp, coâng cuï, kyõ naêng, nhöõng hoïc phaàn nhaém vaøo phuïc vuï Taây Nguyeân...   

Töø 2004-2005 ñeán nay, nhìn chung giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam vaãn cô baûn trong quyõ ñaïo 

nieân cheá. Coù nhöõng quy cheá phuø hôïp nieân cheá nhöng khoâng hôïp vôùi tín chæ. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà 

naøy, Ñaïi hoïc Ñaø Laït maïnh daïn bieân soaïn vaø ban haønh moät Quy cheá taïm thôøi veà ñaøo taïo theo hoïc 

cheá tín chæ nhaèm thoáng nhaát vieäc quaûn lyù ñaøo taïo trong noäi boä tröôøng. Phoù Hieäu tröôûng Nguyeãn Ñöùc 

Hoøa (luùc aáy laø Tröôûng phoøng Ñaøo taïo) ñaõ tröïc tieáp mang saûn phaåm baùo caùo Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo 

taïo (cuï theå laø vôùi Phoù Vuï tröôûng Ngoâ Kim Khoâi). Söï ñi tröôùc moät böôùc cuûa moät soá tröôøng nhö  Ñaïi 

hoïc Baùch khoa thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñaïi hoïc Ñaø Laït...vaø maïnh daïn ban haønh quy cheá noäi boä veà 

tín chæ  ñaõ cho thaáy böùc xuùc töø cô sôû veà moät haønh lang phaùp lyù cho ñoåi môùi ñaøo taïo. Vaø ñeå ñaùp öùng 

nhu caàu taát yeáu aáy, ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2007, Quy cheá 43/2007 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ 

ban haønh gaàn nhö cuøng luùc vôùi chuû tröông vaø keá hoaïch chuyeån ñoåi giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam sang 

hoïc cheá tín chæ. Baên khoaên cuûa laõnh ñaïo vaø giaûng vieân nhaø tröôøng ñöôïc thaùo gôõ. 

Ñaøo taïo theo tín chæ khoâng môùi meû vôùi quoác teá nhöng khaù thôøi söï ôû Vieät Nam. Nhö moät 

ñieåm heïn ñöôïc löïa choïn hoaëc ñöôïc giôùi thieäu (noäi dung phaùt bieåu cuûa Thöù tröôûng thöôøng tröïc Baønh 

Tieán Long khi trao quyeát ñònh boå nhieäm Hieäu tröôûng Leâ Baù Duõng), nhieàu tröôøng baïn ñaõ laàn löôït 

ñeán tham quan, tìm hieåu tín chæ ôû Ñaïi hoïc Ñaø Laït. Ñoù laø Ñaïi hoïc Taây Nguyeân, Ñaïi hoïc Khoa hoïc 

xaõ hoäi vaø nhaân vaên (ÑH Quoác gia Haø Noäi), Ñaïi hoïc Kieán truùc Haø Noäi, Ñaïi hoïc Thaùi Nguyeân, Ñaïi 

hoïc Hoàng Ñöùc-Thanh Hoùa, Ñaïi hoïc Vinh, Ñaïi hoïc Hueá...Coù tröôøng cöû laõnh ñaïo tìm hieåu chöông 

trình, moâ hình quaûn lyù, trao ñoåi yù kieán; cuõng coù tröôøng sau ñoù cöû chuyeân vieân ñeán “hoïc hoûi” söï vaän 

haønh thöïc cuûa heä thoáng tín chæ cuûa Ñaïi hoïc Ñaø Laït. Daàu vôùi muïc ñích gì, coù aùp duïng ñöôïc ít hay 

nhieàu, chuùng ta ñaõ chia seû kinh nghieäm ñeå baïn beø thaáy thöïc chaát vaán ñeà, khoù khaên vaø thuaän lôïi, 

thaønh coâng ban ñaàu vaø haïn cheá cuûa chính tín chæ vôùi taát caû söï chaân tình, côûi môû vaø cuøng tieán. 

Daãu laø ñi tröôùc, laø sôùm ñoåi môùi thì Ñaïi hoïc Ñaø Laït vaãn phaûi töï nhìn laïi chaëng ñöôøng ñaõ ñi. 

Coù theå noùi ñeán nhöõng caùi ñöôïc: chöông trình tín chæ, keá hoaïch giaûng daïy, hoïc phaàn töï choïn, thôøi 

gian meàm, danh muïc coâng boá coâng khai, hoïc phaàn ñöôïc ñaêng kyù vaø ñieàu chænh, tích luõy hoïc phaàn, 

chuyeån heä ñaøo taïo, lôùp hoïc phaàn song haønh cuøng lôùp sinh vieân...Coù nhöõng hoïc kyø nhö hoïc kyø 1 

(2007-2008) tröôøng môû 700 hoïc phaàn chính quy vôùi 1.200 nhoùm lôùp hoïc phaàn... 

Ñaøo taïo tín chæ ñoøi hoûi söï noã löïc ñoàng boä cuûa caùc caáp laõnh ñaïo vaø giaûng vieân, cuûa heä thoáng 

quaûn lyù vaø phuïc vuï ñaøo taïo. Coâng taùc quaûn lyù ñaõ  ñi vaøo neà neáp nhaèm höôùng tôùi ngöôøi hoïc, phuïc 

vuï ñaøo taïo, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo. Ñeå ñaøo taïo theo tín chæ, tröôøng ñaõ sôùm aùp duïng 

coâng ngheä thoâng tin ñeå quaûn lyù thoáng nhaát vaø kieåm soaùt toaøn boä heä thoáng ñaøo taïo, quaù trình ñaøo taïo 

moät ngaønh, moät khoùa hoïc, tieán ñoä thöïc hieän keá hoaïch moät naêm hoïc, moät hoïc kyø cuûa nhieàu ngaønh, 

nhieàu khoùa hoïc…thuoäc nhieàu heä vaø nhieàu baäc hoïc khaùc nhau trong boái caûnh  khuoân vieân ñeïp, maët 

baèng roäng nhöng soá löôïng giaûng ñöôøng chöa theo kòp söï phaùt trieån soá löôïng ngaønh baäc hoïc vaø soá 

löôïng sinh vieân. Caùc coâng ñoaïn cuûa caû moät chu trình ñaøo taïo ñaõ ñöôïc quaûn lyù baèng coâng ngheä 

thoâng tin töø tuyeån sinh-nhaäp hoïc- hoà sô sinh vieân - ñaêng kyù hoïc phaàn-thôøi khoùa bieåu – hoïc phí - lòch 

thi – danh saùch thi - nhaäp ñieåm ôû khoa vaø quaûn lyù ñieåm ôû phoøng chöùc naêng - xeùt toát nghieäp - quaûn 

lyù vaø caáp phaùt baûng ñieåm, vaên baèng, chöùng chæ.. 

Sau 14 naêm thöû nghieäm töøng böôùc vöøa thaän troïng vöøa khoâng khoûi taùo baïo, söï vaän haønh heä 

thoáng tín chæ ñaõ thu ñöôïc keát quaû khaû quan, ñaùp öùng ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc, gaây aán töôïng toát cho 

xaõ hoäi vaø ñaõ ñöôïc laõnh ñaïo ngaønh quan taâm, ñaùnh giaù cao cuõng nhö ñoøi hoûi cao. Trong laàn tieáp xuùc 



môùi nhaát, moät laõnh ñaïo Vuï Giaùo duïc ñaïi hoïc ñaõ khaúng ñònh nhöõng kinh nghieäm toát maø Ñaïi hoïc Ñaø 

Laït tích luõy ñöôïc, nhöng cuõng nhaéc tröôøng laø phaûi böôùc vaøo tín chæ trieät ñeå. 

Ñuùng ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2007, Hieäu tröôûng Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ kyù ban haønh vaø 

göûi Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo troïn taäp chöông trình tín chæ môùi cuûa tröôøng. Tieáp ñoù, tröôøng nhanh 

choùng trieån khai bieân soaïn giaùo trình vaø baøi giaûng ñeå löu haønh noäi boä nhaèm ñaùp öùng ngöôøi hoïc – 

thoûa maõn moät trong nhöõng yeâu caàu cuûa tín chæ. Ñeán thôøi ñieåm naøy, ñaõ nghieäm thu 40 chöông trình 

chi tieát ngaønh hoïc, nghieäm thu hôn 200 giaùo trình naêm thöù nhaát. Sau Leã kyû nieäm naøy, seõ trieån khai 

bieân soaïn chöông trình vaø giaùo trình tín chæ sau ñaïi hoïc treân cô sôû quy cheá 45/2008 cuûa Boä. 

Khoù khaên vaø thaùch thöùc ñoái vôùi ñaøo taïo tín chæ coøn nhieàu: xaây döïng ñoäi nguõ giaûng vieân cô 

höõu ñuû lôùn maïnh veà löôïng vaø chaát; naâng cao yù thöùc töï hoïc-töï nghieân cöùu cuûa sinh vieân; ñeà cao 

nghóa vuï nghieân cöùu cuûa giaûng vieân, hoïc vieân sau ñaïi hoïc; cuûng coá vaø naâng cao vai troø ñoäi nguõ chuû 

nhieäm-coá vaán hoïc taäp; taêng cöôøng giaûng ñöôøng nhoû cho caùc lôùp-hoïc phaàn trong ñoù coù giaûng ñöôøng 

cao hoïc, naâng caáp phaàn meàm quaûn lyù; caûi tieán coâng taùc ñaùnh giaù, khaûo thí vaø kieåm ñònh chaát löôïng; 

khaûo saùt nhu caàu vaø söï ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi cuûa tröôøng v.v...  

Cuõng coù nhöõng vaán ñeà vöôït khoûi taàm cuûa cô sôû ñaøo taïo: tuyeån sinh thöôøng xuyeân laø moät yeâu 

caàu cuûa hoïc cheá tín chæ  chöa hôïp vôùi ba chung; cô quan vaø doanh nghieäp chæ tuyeån nhaän saûn phaåm 

ñaøo taïo maø chöa ñaàu tö cho ñaøo taïo hoaëc cho ngöôøi hoïc; khung hoïc phí theo nieân cheá ñaõ quaù laïc 

haäu so vôùi laïm phaùt vaø tröôït giaù laø löïc caûn ñoái vôùi söï töï chuû trong vaän haønh tín chæ; thi toát nghieäp 

maâu thuaãn vôùi tích luõy tín chæ ñeå toát nghieäp; baûng ñieåm môùi A, B, C, D vaø ñieåm quy ñoåi theo heä 

2,3,4... chaéc chaén coøn laï laãm vôùi phuï huynh, vôùi nhaø tuyeån duïng, vôùi xaõ hoäi... 

Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñaõ phaùt trieån, hoïc hieäu ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT böôùc ñaàu töï khaúng ñònh 

vaø ñöôïc coâng nhaän. Trong thaønh töïu aáy coù söï chæ ñaïo veà ñaøo taïo cuûa caùc nhieäm kyø Hieäu tröôûng, coù 

söï noã löïc khoâng ngöøng cuûa caùc nhaø giaùo, cuûa nhieàu theá heä sinh vieân, cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù vaø phuïc 

vuï ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng. Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït seõ tieáp tuïc phaùt trieån beàn vöõng trong boái caûnh 

môùi vôùi nhöõng thuaän lôïi vaø thaùch thöùc môùi, keå caû thaùch thöùc cuûa TÍN CHÆ mang maøu saéc Vieät 

Nam, kieåu TÍN CHÆ VIEÄT NAM. 
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1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

1.1.   Về chuẩn đầu ra:  

Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành Bộ chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo đại 

học, cao đẳng và đã công bố công khai trên mạng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

trước khi duyệt chỉ tiêu tuyển sinh 2010.  

1.2.    Chương trình đào tạo:  

  Trường Đại học Đà Lạt có kinh nghiệm trong đào tạo theo học trình từ năm 1994 

và chuyển sang tín chỉ ngay khi Bộ chỉ đạo.  

 Từ năm 2007, đã biên soạn 36 chương trình đào tạo đại học và cao đẳng theo tín chỉ; 

năm 2009 đã chỉnh sửa các chương trình này và biên soạn thêm 7 chương trình đào 

tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ.  

 Chương trình cũng đã được công bố công khai trên mạng và lưu ở Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Chương trình cơ bản phù hợp chuẩn đầu ra đã công bố. Qua việc chỉnh sửa 

và qua Kế hoạch giảng dạy hàng năm đều có điều chỉnh, cập nhật.  

 Nhiều ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và một số ngành khoa học xã hội có 

tham khảo chương trình các nước tiên tiến ngay từ khi sơ thảo chương trình. Tất cả 

chương trình đều tuân thủ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Đến nay, tuy đã gửi Phiếu điều tra nhưng cơ bản chưa nhận được ý kiến phản hồi 

của người sử dụng lao động về chương trình đào tạo mới. 

1.3.   Tổ chức quá trình đào tạo:  

 Trường Đại học Đà Lạt đã triển khai đào tạo và quản lý theo tín chỉ cho 3 bậc: cao 

đẳng, đại học, sau đại học.  

 Trách  nhiệm của khoa chuyên môn, của các phòng chức năng, các bộ phận quản lý 

đào tạo và đảm bảo đào tạo, trách nhiệm của Ban Giám hiệu đều đã được phân cấp 

rõ ràng và cụ thể hóa trong các Quy định về đào tạo theo tín chỉ và qua các thông 

báo của Hiệu trưởng về đào tạo từng học kỳ.  

 Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo đảm bảo đúng quy chế, đúng chương trình và 

tuân thủ chương trình khung, đúng chuẩn đầu ra đã công bố, đáp ứng nhu cầu kinh 

tế xã hội địa bàn Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và cả nước.  

 Tất cả các khâu từ tuyển sinh, nhập học, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, thống 

kê giờ, lịch thi, quản lý điểm, xét tốt nghiệp, quản lý văn bằng-chứng chỉ…đều áp 

dụng công nghệ thông tin ở cả cấp khoa, phòng và cấp trường. Các mảng công tác: 

tổ chức - đào tạo – QL sinh viên - học phí…đã liên thông về dữ liệu. 

1.4.   Đội ngũ giảng viên:  

 Đội ngũ giảng viên liên tục phát triển, số cán bộ khoa học đầu ngành và giảng viên 

có trình độ tiến sĩ chưa nhiều; số giảng viên có trình độ thạc sĩ khá cao; số lượng 

giảng viên thực sự tham gia giảng dạy nếu quy đổi thì đạt chuẩn về tỉ lệ GV/SV.  
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 Trường liên tục tuyển mới cán bộ trẻ theo quy định nhà nước với một quy trình chặt 

chẽ; thường xuyên có trên dưới 100 giảng viên  đi đào tạo trong và ngoài nước;  

 Đã bước đầu đánh giá giảng viên qua việc thăm dò ý kiến người học nhưng chưa 

thực hiện các kênh đánh giá khác;  

 Đạo đức nhà giáo cơ bản tốt, một vài trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo được xử 

lý kịp thời theo quy định về công tác tổ chức cán bộ;  

 Công tác khen thưởng mới dừng ở cấp cơ sở, các danh hiệu và phần thưởng cấp cao 

cho tập thể và cá nhân còn ít...  

1.5.   Hệ thống giáo trình và sách tham khảo:  

 Trường Đại học Đà Lạt đã đầu tư biên soạn, nghiệm thu trên 400 giáo trình và bài 

giảng tóm tắt lưu hành nội bộ để phục vụ miễn phí cho người học.  

 Đang triển khai 130 giáo trình điện tử cấp Bộ dùng chung cho nhiều trường.  

 Chưa lấy được ý kiến người học và doanh nghiệp để hoàn thiện giáo trình. 

1.6.  Tình hình các phòng thí nghiệm, thực hành:  

 Đã đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng cho việc xây khu thí nghiệm liên hợp, các 

phòng thí nghiệm đa năng và chuyên ngành tại khoa phù hợp với chương trình đào 

tạo, trong đó có các học phần thực hành hoặc có cả lý thuyết và thực hành.  

 Xây dựng và sử dụng tốt Nhà Thể thao đa năng trong việc học GD Thể chất và GD 

Quốc phòng. 

1.7.  Thư viện, Internet, giảng đường, phương tiện giảng dạy:  

 Thư viện trường Đại học Đà Lạt có diện tích sử dụng 8.000 mét vuông được kết nối 

internet; kho sách chuyên môn và tài liệu tham khảo được tăng cường bằng nguồn 

kinh phí trên 500 triệu đồng/năm; thư viện điện tử và các trung tâm thông tin …đáp 

ứng cơ bản nhu cầu tự học, tự nghiên cứu.  

 Số lượng giảng đường được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa theo kịp tốc độ 

phát triển ngành nghề, bậc học và số lượng sinh viên, còn phải duy trì học ca ba và 

học thứ Bảy, Chủ nhật.  

 Đã đầu tư phương tiện trình chiếu và hệ thống loa máy tại hầu hết giảng đường 

nhưng thỉnh thỏang máy móc còn trục trặc; một số giảng viên nhầm phương tiện với 

phương pháp, còn lệ thuộc phương tiện trình chiếu, mất điện hoặc hỏng máy thì 

không dạy hoặc không dạy được... 

1.8.   Đánh giá chất lượng đào tạo:  

 Đã thành lập phòng chuyên trách về khảo thí và đảm bảo chất lượng; tiến hành đánh 

giá trong và ngoài.  

 Trong nội bộ: Đã tự đánh giá chương trình đào tạo sư phạm Toán, Văn; đã triển khai 

lấy ý kiến sinh viên về môn học.  

 Đánh giá ngoài: Là một trong 10 trường đã được Đoàn đánh giá ngoài của Bộ kiểm 

định và đánh giá đạt chuẩn ở mức 2.  

 Công tác kiểm định và đánh giá bước đầu đã có tác dụng nhất định đối với công tác 

quản lý, nhưng ý thức về tầm quan trọng của nó chưa cao, chưa đồng đều trong các 

bộ phận và trong từng giảng viên.  

 Công tác lưu trữ nói chung, lưu hồ sơ minh chứng chưa tốt.  

 Chưa nhận được ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chất lượng 

đào tạo… 

1.9. Vai trò của nghiên cứu khoa học đối với chất lượng thực tế ở trường:   



 Các đề tài khoa học các cấp, các hội thảo, hội nghị khoa học đã gắn kết với nhiệm 

vụ đào tạo và nhu cầu địa phương Tây Nguyên và duyện hải Miền Trung và Đông 

Nam Bộ..  

 Đã ban hành Quy định về nghĩa vụ nghiên cứu của giảng viên. Nhìn chung, nghĩa 

vụ giảng dạy của giảng viên cơ bản được đảm bảo  nhưng nghĩa vụ nghiên cứu khoa 

học còn hạn chế.  

 Dù đã sớm triển khai nhưng đến nay Trường chưa có tạp chí khoa học10. Việc 

nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của học viên Cao học còn khó khăn.  

 Số đề tài khoa học sinh viên còn chưa nhiều, ý thức tự học, tự nghiên cứu của sinh 

viên đã có nhưng chưa cao. 

1.10.  Việc thực hiện 3 công khai:  

   Đã công khai về đội ngũ, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo, 

công khai tài chính…  

   Việc công khai là chính xác, minh bạch, dân chủ nhưng ít người quan tâm. 

1.11.  Quản lý tài chính và chất lượng đào tạo:  

    Là đơn vị sự nghiệp có thu và tự đảm bảo một phần chi phí, Trường đã hạch toán để 

chi cho cơ sở vật chất đảm bảo đào tạo và chi cho con người bao gồm chi quản lý, 

chi giờ vượt, phúc lợi chung; chi lương và phụ cấp cho hàng trăm hợp đồng và thỉnh 

giảng; chi cho người đi học nâng cao trình độ; miễn giảm học phí và chi học bổng 

cho sinh viên…  

   Quy chế chi tiêu nội bộ được cập nhật, chỉnh sửa và thông qua Hội nghị Công chức 

viên chức thường niên. 

  Tuy nhiên, học phí dù có tăng cũng không theo kịp đà trượt giá; khung học phí niên 

chế không phù hợp đào tạo tín chỉ với các loại tín chỉ khác nhau (thực tập, thực 

hành…). Bài toán về số lượng và chất lượng vẫn cần nghiên cứu tiếp. 
1.12. Chế độ trách nhiệm và chính sách đối với giảng viên, công nhân viên, lãnh đạo các cấp:  

 Đã tác động tốt đến chất lượng đào tạo nhằm 1 trong 3 mục tiêu của nhiệm kỳ Hiệu 

trưởng là Kỷ cương - Chất lượng – Cải thiện đời sống.  

 Trong các cấp quản lý, tầm quan trọng của cấp bộ môn đã được nhấn mạnh bằng 

Hội thảo về bộ môn và công tác chuyên môn năm 2009. Nhưng bên cạnh những bộ 

môn họat động chuyên môn đều đặn và hiệu quả thì còn có những bộ môn ít sinh 

họat chuyên môn, thậm chí không sinh họat; thành tựu khoa học và tự học ở những 

bộ môn này chủ yếu do ý thức nỗ lực cá nhân; thiếu cán bộ đầu ngành, thiếu tiến sĩ 

làm Trưởng bộ môn, sinh hoạt bộ môn có lúc mang tính chất một tổ hành chính; 

nhiều GV trẻ không có người tư vấn chuyên môn, hướng dẫn về học thuật... 

 
2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2012. 

2.1. Về chuẩn đầu ra:  

 Trường Đại học Đà Lạt sẽ thành lập Hội đồng xem xét, chỉnh sửa và ban hành bộ 

chuẩn đầu ra các ngành đại học và cao đẳng đã công bố;  

 Biên sọan và công bố chuẩn đầu ra các ngành thuộc bậc trung cấp chuyên nghiệp và 

sau đại học. 

2.2. Chương trình đào tạo tín chỉ:  

 Tổ chức biên sọan chương trình đào tạo trung cấp và nghiên cứu sinh theo tín chỉ;  

rà soát và cập nhật các học phần tự chọn cho các chương trình đào tạo đại học và 

cao đẳng hiện hành;  
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 Khắc phục khó khăn do trình trạng có 3 lọai chương trình song song đối với hệ 

chính quy: K30 (học trình), K32 (tín chỉ) và K31 (chuyển đổi theo tín chỉ) theo 

hướng thuận lợi cho người học.  

 Áp dụng chương trình đào tạo tín chỉ cho hệ đào tạo thường xuyên. 

 Tổ chức hội thảo bàn việc chỉnh sửa chương trình sau khi khóa 31 tốt nghiệp theo 

hướng ổn định tương đối, bớt xáo trộn hơn so với  hiện tại.  

 Tham khảo các chương trình tiến tiến cho một số ngành có điều kiện chuyển đổi 

theo hướng đào tạo chất lượng cao.  

2.3. Tổ chức quá trình đào tạo:  

 Trường xem xét phương án nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và quản lý các lĩnh 

vực đảm bảo cho đào tạo; nghiên cứu cải tiến hình thức đăng ký-điều chỉnh học 

phần.  

 Tăng cường đội ngũ GV cơ hữu và số lượng giảng đường, nhất là giảng đường loại 

vừa và nhỏ nhằm tiến tới xóa việc học ngày Chủ nhật và giảm học ca ba đối với hệ 

chính quy.  

 Chuyển dịch tên các học phần sang tiếng Anh, thiết kế bảng điểm mới phù hợp cách 

đánh giá điểm A,B,C.  

 Tăng cường vai trò của cố vấn học tập; tổ chức các hội nghị, hội thảo về đào tạo 

trung cấp theo tín chỉ và đào tạo liên thông, về công tác giáo vụ....  

 Hòan  thiện các quy định hiện có về đào tạo tín chỉ, sọan thảo quy định về đào tạo 

cao học theo tín chỉ, phát hành Sổ tay học viên Cao học... Chỉnh sửa Quy định về 

thực tập, bổ sung chi tiết hóa phần thực tập sư phạm... 

 Nghiên cứu cải tiến mô hình quản lý cao học, tạo điều kiện về sinh họat chuyên 

môn-học thuật cho học viên sau đại học. Tích cực hội đủ điều kiện về bài tạp chí để 

mở một số ngành đào tạo nghiên cứu sinh... 

2.4. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên:  

 Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục tuyển mới nhằm đạt tỉ lệ chuẩn GV/SV;  

 Có chính sách cụ thể với giải pháp mạnh nhằm khuyến khích cán bộ học tập nâng 

cao trình độ, đặc biệt là trình độ tiến sĩ. 

 Đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo 

Ưu tú...  

 Nâng dần vai trò của bộ môn và Trưởng bộ môn trong công tác đào tạo, hướng dẫn 

giảng viên tập sự và hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học; sọan thảo 

và ban hành quy định về bộ môn và công tác chuyên môn theo quy định của Điều lệ 

Trường đại học.   

2.5. Công tác biên sọan giáo trình: 

 Tiếp tục đầu tư và triển khai biên soạn bài giảng tóm tắt và sách tham khảo; 

 Thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình và tài liệu tham khảo, kể cả giáo trình và 

tài liệu nhập từ ngoài trường.  

 Yêu cầu các khoa, các bộ môn kiểm tra, đôn đốc, tiến hành phản biện, chỉnh sửa và 

nghiệm thu 130 giáo trình điện tử đúng hạn để sau 30/8/2010 nộp bản chính thức về 

Bộ. Nghiên cứu phương án xuất bản giáo trình và sách chuyên môn.  

2.6. Đảm bảo cơ sở vật chất cho đào tạo:  

 Hoàn thành đúng tiến độ xây giảng đường A.31; chuyển công năng 3 văn phòng 

khoa thành giảng đường cao học; tính tóan để đảm bảo số giảng đường quy định 

nhằm thỏa mãn 2.000 học phần đại học, cao đẳng chính quy/1 năm học và hàng 

trăm học phần cao học, đại học hệ thường xuyên và trung cấp, cử tuyển... 



 Đầu tư và khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm, thực hành hiện có. Khai thác 

hiệu quả internet; nâng cao chất lượng trang Web Đại học Đà Lạt.  

 Khắc phục kịp thời sự trục trặc của phương tiện trình chiếu; cải tiến hệ thống âm 

thanh tốt hơn; đảm bảo vệ sinh và an toàn tuyệt đối các giảng đường; 

 Trồng cây và cải tạo khuôn viên xanh-sạch-đẹp; xây dựng môi trường giáo dục thân 

thiện... 

2.7. Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng:  

 Trường tiếp tục lấy ý kiến sinh viên về môn học; lấy ý kiến sinh viên về sự quản lý 

và phục vụ; lấy ý kiến giảng viên, chuyên viên, sinh viên về đội ngũ lãnh đạo khoa, 

phòng và Ban Giám hiệu. Tiến hành lấy ý kiến cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng.  

 Triển khai từng bước việc đánh giá kiểm định các đơn vị trong 3 năm: 2010-2012. 

Khắc phục tình trạng lưu trữ kém, thiếu hồ sơ minh chứng.  

 Duy trì mức 2 đã được đánh giá để đạt chuẩn khi các tổ chức đánh giá ngoài tiến 

hành kiểm định độc lập... 

2.8. Nâng cao vai trò và tỉ trọng nghiên cứu khoa học:   

 Làm tốt công tác thống kê: Thống kê  số lượng công trình khoa học trong 10 năm và 

cập nhật thường xuyên; thống kê kịp thời và chính xác kết quả nghiên cứu khoa học 

từng năm để cung cấp dữ liệu cho việc tính khối lượng giờ vượt.  

 Nhanh chóng xuất bản tạp chí khoa học, nâng cao khả năng phản biện, biên tập và 

trình bày theo chuẩn mực và văn phong khoa học;   

 Tạo điều kiện tốt nhất cho học viên Cao học sinh họat học thuật, thực tập, thực hành 

và làm luận văn thạc sĩ tại các bộ môn, các phòng thí nghiệm, các trung tâm;  

 Thành lập 2 trung tâm khoa học thuộc trường...tạo tiền đề thành lập các Viện nghiên 

cứu trong tương lai như Chiến lược phát triển đã thông qua Hội nghị. 

2.9. Tiếp tục thực hiện 3 công khai:  

 Công khai toàn diện về nhà trường, về khoa, bộ môn, về từng giảng viên, về các 

phòng chức năng...;  

 Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế (tuyển sinh; tốt nghiệp; giáo 

trình; nghiên cứu khoa học; kiểm định chất lượng) không chỉ nhằm thực hiện yêu 

cầu của Bộ mà còn quảng bá “thương hiệu” Đại học Đà Lạt; cung cấp thông tin mọi 

mặt cho người học và xã hội; đồng thời đón nhận phản hồi, phản biện của xã hội. 

2.10. Công tác tài chính, quản lý tài chính:  

Duy trì sự ổn định và tăng trưởng trong nguồn thu; cải tiến thủ tục thu-chi; chú 

trọng  chi cho con người nhằm nâng cao đời sống, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo và chất lượng quản lý tòan diện nhà trường... 

2.11. Đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, tăng cường sự phối hợp của 

Công đòan, Đoàn thanh niên-Hội Sinh viên; Hội Cựu chiến binh trường  

 Vai trò lãnh đạo tòan diện của Đảng ủy đã được khẳng định trong mọi lĩnh vực công 

tác của Trường. Đảng bộ trường và các chi bộ đang chuẩn bị đại hội. Giai đoạn 

2010-2012, Đảng ủy nhiệm kỳ mới sẽ chỉ đạo toàn diện, triệt để việc đổi mới công 

tác quản lý nhà trường; 

 Công đòan, Đòan Thanh niên-Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh sẽ có những đóng 

góp khác nhau nhằm xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. 

* 

Chương trình hành động đổi mới công tác quản lý của trường Đại học Đà Lạt 

đã được sự nhất trí cao của toàn thể lãnh đạo các cấp, toàn thể giảng viên và sinh viên 



thông qua việc thảo luận ở đơn vị và Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường ngày 

19/4/2010./.  

   



QUY ÑÒNH VEÀ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC, CAO ÑAÚNG THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ 

(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 420/2008/QÑ-ÑHÑL-ÑHSÑH) 

 

Chöông 1. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG 

Ñieàu 1: Ñoái töôïng aùp duïng 

Quy ñònh naøy döïa theo Quy cheá ñaøo taïo ñaïi hoïc, cao ñaúng theo heä thoáng tín chæ cuûa Boä Giaùo 

duïc vaø Ñaøo taïo ban haønh theo Quyeát ñònh soá 43/2007/QÑ-BGDÑT ngaøy 15 thaùng 8 naêm 

2007.  

Quy ñònh naøy nhaèm cuï theå hoùa quy cheá ñeå aùp duïng vaøo coâng taùc toå chöùc ñaøo taïo, coâng nhaän 

toát nghieäp vaø caùc vaán ñeà lieân quan tôùi vieäc giaûng daïy, hoïc taäp, quaûn lyù vaø phuïc vuï ñaøo taïo 

theo hoïc cheá tín chæ cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït. 

Ñieàu 2: Chöông trình ñaøo taïo, keá hoaïch giaûng daïy 

1. Chöông trình ñaøo taïo ngaønh hoïc:  

Boä chöông trình ñaøo taïo theo tín chæ cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït ñöôïc xaây döïng treân cô sôû 

chöông trình khung cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñöôïc ban haønh theo Quyeát ñònh soá 

865/2007/QÑ-ÑHÑL-QLÑT ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2007. 

2. Chöông trình ñaøo taïo khoaù hoïc: Treân cô sôû chöông trình ñaøo taïo cuûa ngaønh hoïc, caùc khoa 

xaây döïng chöông trình khoùa hoïc tröôùc khi ñaøo taïo moät khoùa môùi.  

3. Chöông trình hoïc cuûa sinh vieân: Töø chöông trình ñaøo taïo cuûa khoùa hoïc, moãi sinh vieân töï 

choïn chuyeân ngaønh, töï choïn caùc hoïc phaàn ñeå tích luõy với söï höôùng daãn cuûa coá vaán hoïc taäp. 

4. Keá hoaïch giaûng daïy: Caên cöù chöông trình ñaøo taïo ngaønh hoïc vaø khoùa hoïc ñaõ ñöôïc Hieäu 

tröôûng pheâ duyeät, caùc khoa phaân boá ñeàu soá hoïc phaàn cho töøng naêm hoïc, töøng hoïc kyø theo 

töøng lôùp ñeå laøm thaønh keá hoaïch giaûng daïy naêm hoïc. Khi trình duyệt Keá hoaïch giaûng daïy, 

caùc khoa ñoàng thôøi trình duyeät caû Keá hoaïch môøi giaûng töøng naêm hoïc. Keá hoaïch chæ ñöôïc 

thöïc hieän khi Hieäu tröôûng ñaõ kyù duyeät. Khi coù bieán ñoäng keá hoaïch, caùc khoa laøm Tôø trình veà 

vieäc thay ñoåi keá hoaïch giaûng daïy ñeå Hieäu tröôûng duyeät. 

5. Coá vaán hoïc taäp: Phoøng Ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø Sau ñaïi hoïc (ÑTÑH-SÑH) vaø phoøng Coâng taùc 

sinh vieân phoái hôïp bieân soaïn baûn Quy ñònh veà coá vaán hoïc taäp ñeå aùp duïng vaøo coâng taùc ñaøo 

taïo theo hoïc cheá tín chæ. 

Ñieàu 3: Hoïc phaàn vaø tín chæ 

1. Hoïc phaàn laø löôïng kieán thöùc töông ñoái troïn veïn, thuaän tieän cho sinh vieân tích luõy trong 

quaù trình hoïc taäp. Phaàn lôùn caùc hoïc phaàn coù khoái löôïng töø 2 ñeán 4 tín chæ, ñöôïc boá trí giaûng 

daïy troïn veïn vaø phaân boá ñeàu trong moät hoïc kyø. Moãi hoïc phaàn ñöôïc kyù hieäu baèng moät maõ soá 

rieâng. Coù hai loaïi hoïc phaàn: hoïc phaàn baét buoäc vaø hoïc phaàn töï choïn. 

a. Hoïc phaàn baét buoäc : Laø nhöõng hoïc phaàn chöùa ñöïng nhöõng noäi dung kieán thöùc chính yeáu 

cuûa moãi chöông trình ñaøo taïo vaø baét buoäc sinh vieân phaûi tích luõy. 

b. Hoïc phaàn töï choïn : Laø nhöõng hoïc phaàn chöùa ñöïng nhöõng noäi dung kieán thöùc caàn thieát 

nhöng sinh vieân ñöôïc töï choïn theo höôùng daãn cuûa khoa nhaèm ña daïng hoùa höôùng chuyeân 

moân hoaëc löïa choïn tuøy yù ñeå tích luõy ñuû soá hoïc phaàn quy ñònh cho moãi chöông trình ngaønh 

hoaëc chuyeân ngaønh. 

2. Tín chæ : Laø ñôn vò ñöôïc söû duïng ñeå tính khoái löôïng lao ñoäng hoïc taäp cuûa sinh vieân. Moät 

tín chí ñöôïc quy ñònh baèng 15 tieát hoïc lyù thuyeát, baèng 30 - 45 tieát thöïc taäp, thí nghieäm, thaûo 

luaän, baèng 45 – 90 giôø thöïc taäp taïi cô sôû  hoaëc khoaûng 45 – 60 giôø laøm tieåu luaän, baøi taäp lôùn 

hoaëc ñoà aùn moân hoïc, khoùa luaän toát nghieäp. 

3. Soá tín chæ toái thieåu sinh vieân caàn tích luõy (chöa tính Giaùo duïc theå chaát vaø Giaùo duïc quoác 

phoøng): 



- Cöû nhaân cao ñaúng: 95 tín chæ;  

- Cöû nhaân cao ñaúng kyõ thuaät – coâng ngheä:100 tín chæ; 

- Cöû nhaân ñaïi hoïc: 125 tín chæ; 

- Kyõ sö coâng ngheä: 140 tín chæ  

Ñieàu 4: Thôøi gian hoaït ñoäng giaûng daïy 

Thôøi gian hoaït ñoäng giaûng töø 7 giôø ñeán 20 giôø daïy haøng ngaøy. Thôøi khoùa bieåu do phoøng 

ÑTÑH-SÑH boá trí döïa treân ñeà nghò cuûa caùc khoa. Moät tieát leân lôùp ñöôïc tính baèng 50 phuùt. 

Ñieàu 5: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp 

Keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù sau töøng hoïc kyø theo caùc tieâu chí sau: 

1. Soá tín chæ cuûa caùc hoïc phaàn maø sinh vieân ñaêng kyù hoïc vaøo ñaàu moãi hoïc kyø (goïi taét laø 

khoái löôïng hoïc taäp ñaêng kyù); 

2. Ñieåm trung bình chung hoïc kyø laø ñieåm trung bình coù troïng soá cuûa caùc hoïc phaàn maø sinh 

vieân ñaêng kyù trong hoïc kyø ñoù, vôùi troïng soá laø soá tín chæ töông öùng cuûa töøng hoïc phaàn. 

3. Khoái löôïng kieán thöùc tích luõy laø khoái löôïng tính baèng toång soá tín chæ cuûa nhöõng hoïc phaàn 

ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù theo thang ñieåm chöõ A, B, C, D tính töø ñaàu khoùa hoïc. 

4. Ñieåm trung bình chung tích luõy laø ñieåm trung bình cuûa caùc hoïc phaàn vaø ñöôïc ñaùnh giaù 

baèng caùc ñieåm chöõ A,B,C,D maø sinh vieân tích luõy ñöôïc, tính töø ñaàu khoùa hoïc cho tôùi thôøi 

ñieåm ñöôïc xem xeùt vaøo luùc keát thuùc moãi hoïc kyø. 

5. Caùch tính ñieåm : Theo ñieàu 28 cuûa Quy ñònh naøy. 

Ñieàu 6: Khoùa hoïc, hoïc kyø, thôøi haïn hoïc taäp 

1.  Khoùa hoïc: Khoùa hoïc cuûa baäc cao ñaúng laø 3 naêm vaø thôøi haïn hoïc taäp toái ña laø 4,5 naêm; 

khoùa hoïc cuûa  cöû nhaân baäc ñaïi hoïc laø 4 naêm vaø thôøi haïn hoïc taäp toái ña laø 6 naêm; khoùa hoïc 

cuûa kyõ sö coâng ngheä laø 4,5 naêm vaø thôøi haïn toái ña laø 6,5 naêm.  

2.  Hoïc kyø: Moät naêm hoïc coù hai hoïc kyø chính (hoïc kyø I vaø hoïc kyø II) vaø moät hoïc kyø phuï 

(hoïc kyø III) ñeå sinh vieân hoïc laïi, hoïc buø hoaëc hoïc vöôït. Moãi hoïc kyø chính coù 15 tuaàn thöïc 

hoïc vaø 3 tuaàn thi;  hoïc kyø phuï coù 5 tuaàn thöïc hoïc vaø 1 tuaàn thi.  

3. Chuyeån heä ñaøo taïo:  

Heát thôøi haïn hoïc taäp toái ña nhöng sinh vieân khoâng tích luõy ñuû tín chæ toái thieåu thì coù theå lieân 

heä taïi phoøng Coââng taùc sinh vieân ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc chuyeån sang heä ñaøo taïo vöøa laøm 

vöøa hoïc (ñaïi hoïc taïi chöùc cuõ) hoaëc heä ñaøo taïo thöôøng xuyeân (ñaïi hoïc töø xa).  

Ñieàu 7. Hoïc cuøng luùc hai chương trình, hoïc baèng hai, hoïc lieân thoâng 

1. Hoïc cuøng luùc hai chương trình: Thực hiện theo Quy chế ban haønh taïi Quyeát ñònh soá 

43/2007/QÑ-BGDÑT ngaøy 15/8/2007 cuûa Bộ Giaùo dục vaø Ñaøo taïo. 

2. Hoïc baèng thöù hai sau khi ñaõ  toát nghieäp baèng thöù nhaát: Thực hiện theo Quy ñònh  ban 

haønh taïi Quyeát ñònh soá 22/ 2001/QÑ-BGD&ÑT ngaøy 05/12/2002 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo 

taïo. 

3. Hoïc lieân thoâng: Thực hiện theo Quy ñònh ban haønh taïi Quyeát ñònh soá 06/2008/QÑ-

BGDÑT ngaøy 13/2/2008 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vaø chæ thöïc hieän ñoái vôùi nhöõng ngaønh 

ñaõ ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cho pheùp ñaøo taïo lieân thoâng.  

4. Nhaø tröôøng seõ coù quy ñònh nhaèm cuï theå hoùa caùc quy cheá, quy ñònh cuûa Boä Giaùo duïc vaø 

Ñaøo taïo veà vieäc  hoïc cuøng luùc hai chöông trình, hoïc baèng hai vaø hoïc lieân thoâng.  

Ñieàu 8. Ñeà cöông chi tieát, baøi giaûng, giaùo trình  

Taát caû caùc hoïc phaàn tröôùc khi leân lôùp phaûi coù ñeà cöông chi tieát ñöôïc khoa, tröôøng pheâ duyeät; 

taát caû caùc hoïc phaàn ñeàu coù Giaùo trình hoaëc Baøi giaûng toùm taét  ñöôïc in aán vaø phaùt haønh ñeå 

laøm taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân. Dung löôïng baøi giaûng toùm taét toái thieåu 15 trang treân 1 tín 

chæ, khoâng quy ñònh soá trang toái ña. 



Chöông 2.  ÑAÊNG KYÙ VAØ  ÑIEÀU CHÆNH HOÏC PHAÀN 

Ñieàu 9. Ñaêng kyù hoïc phaàn 
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1.  Tröôùc khi  ñaêng kyù hoïc phaàn:  

Sinh vieân phaûi ñoïc kyõ Thoâng baùo veà vieäc ñaêng kyù hoïc hoïc phaàn  cuûa tröôøng, Danh muïc hoïc 

phaàn nieâm yeát taïi khoa vaø caùc yeâu caàu coù ghi trong Phieáu ñaêng kyù hoïc phaàn. Taát caû sinh 

vieân ñeàu phaûi töï mình ñaêng kyù hoïc phaàn; tuyeät ñoái khoâng nhôø ñaêng kyù hoä, khoâng chaáp nhaän 

vieäc ñaêng kyù hoä cho ngöôøi khaùc. 

2.  Thôøi haïn ñaêng kyù hoïc phaàn:  

Vieäc ñaêng kyù hoïc phaàn ñöôïc tieán haønh tröôùc khi baét ñaàu hoïc kyø ít nhaát 4 tuaàn. Sinh vieân 

nhaän phieáu taïi khoa, noäp phieáu cho giaûng vieân chuû nhieäm lôùp. Thôøi gian cuï theå theo nhö 

Thoâng baùo ñaêng kyù hoïc phaàn  cuûa tröôøng.  

3.  Söû duïng phieáu ñaêng kyù hoïc phaàn:  

Sinh vieân phaûi ghi ñuû caùc thoâng tin vaø duøng buùt chì ñen toâ ñuùng caùc oâ theo höôùng daãn trong 

phieáu; duøng buùt chì ñen toâ ñaäm vaø chính xaùc caùc hoïc phaàn  ñaõ choïn theo soá thöù töï trong 

danh muïc hoïc phaàn; noäp 1 phieáu duy nhaát cho 1 laàn ñaêng kyù hoïc phaàn; phieáu phaûi giöõ 

nguyeân, khoâng quaên, khoâng gaäp ñeå maùy xöû lyù chính xaùc. Phieáu hôïp leä laø phieáu coù chöõ kyù 

cuûa giaûng vieân chuû nhieäm lôùp. 

4.  Ñaêng kyù hoïc phaàn töông ñöông:  

Ñoái vôùi nhöõng hoïc phaàn khoâng coøn trong chöông trình hieän haønh nhöng sinh vieân buoäc phaûi 

tích luõy thì ñöôïc ñaêng kyù hoïc phaàn töông ñöông (noäi dung nhö nhau nhöng khaùc nhau veà soá 

tín chæ). Khoa phaûi xaây döïng vaø trình duyeät hoïc phaàn töông ñöông. 

5.  Noäp hoïc phí, löu baûn keát quaû vaø bieân lai hoïc phí: 

Neáu keát quaû ñaêng kyù ñaõ chính xaùc, sinh vieân ñoùng hoïc phí taïi phoøng Taøi chính – Keá hoaïch. 

Sinh vieân phaûi löu giöõ baûn keát quaû ñaêng kyù, keát quaû ñieàu chænh hoïc phaàn vaø bieân lai thu hoïc 

phí ñeå ñoái chieáu khi coù phaùt sinh lieân quan ñeán danh saùch döï thi, baûng ñieåm sinh vieân hoaëc 

thuû tuïc thanh toaùn ñeå nhaän baèng toát nghieäp. 

Ñieàu 10. Ñieàu chænh hoïc phaàn 

1.  Ñieàu chænh hoïc phaàn trong caùc tröôøng hôïp:  

a. Sinh vieân chöa ñaêng kyù hoïc phaàn; b. Keát quaû ñaêng kyù sai; c. Muoán ñaêng kyù theâm hoaëc 

xoùa bôùt hoïc phaàn.  

2. Yeâu caàu ñoái vôùi sinh vieân:  

a. Phaûi xem Thoâng baùo veà ñieàu chænh hoïc phaàn, Danh muïc hoïc phaàn vaø nhaän Phieáu ñieàu 

chænh hoïc phaàn  taïi khoa.  

b. Töï ñieàu chænh  baèng caùch chæ toâ vaøo oâ coù chöõ T caùc hoïc phaàn caàn THEÂM vaø toâ vaøo oâ coù 

chöõ X caùc hoïc phaàn caàn XOÙA bôùt; khoâng toâ vaøo caùc hoïc phaàn ñaõ ñaêng kyù ñuùng trong laàn 

tröôùc.  

c. Noäp laïi Phieáu ñieàu chænh hoïc phaàn  ñeå giaûng vieân chuû nhieäm lôùp kieåm tra vaø kyù xaùc nhaän. 

3.  Thôøi haïn ñieàu chænh hoïc phaàn:  

a. Ñieàu chænh hoïc phaàn ñöôïc tieán haønh trong 2 tuaàn, ngay sau khi coù keát quaû ñaêng kyù hoïc 

phaàn. Thôøi gian cuï theå theo Thoâng baùo veà vieäc ñieàu chænh hoïc phaàn cuûa tröôøng.  

b. Heát haïn ñieàu chænh, tröôøng khoâng giaûi quyeát ñieàu chænh laàn 2. Trong thôøi ñieåm ñieàu chænh 

neáu sinh vieân oám ñau, tai naïn  (hoaëc gia ñình coù lyù do ñaëc bieät), sinh vieân phaûi laøm ñôn keøm 

theo xaùc nhaän cuûa cô quan y teá (hoaëc cuûa phöôøng xaõ) thì khoa taäp hôïp ñôn noäp veà phoøng 

ÑTÑH-SÑH ñeå cho ñieàu chænh boå sung.  
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 Ñeán hoïc kyø III (2010-2011), hính thöùc vaø quy trình ñaêng kyù hoïc phaàn ñaõ thay ñoåi: đ 8ang ký qua mạng, không cần  

phiếu. 



4.  Xöû lyù sau khi coù keát quaû ñieàu chænh hoïc phaàn:  

Neáu hoïc phaàn töï choïn coù ít hôn 25 sinh vieân ñaêng kyù seõ khoâng toå chöùc lôùp hoïc. Nhöõng sinh 

vieân ñaõ choïn caùc hoïc phaàn naøy coù quyeàn choïn hoïc phaàn khaùc ñeå thay theá. Khoa taäp hôïp keát 

quaû ñaêng kyù vaø noäp veà phoøng ÑTÑH-SÑH ñeå ñieàu chænh thay theá.  

Ñieàu 11. Soá laàn ñaêng kyù vaø ñieàu chænh; soá tín chæ toái thieåu, toái ña trong moät hoïc kyø 

1. Soá laàn ñaêng kyù vaø ñieàu chænh: Moãi sinh vieân chæ ñaêng kyù hoïc phaàn 1 laàn vaø ñieàu chænh 

hoïc phaàn 1 laàn trong 1 hoïc kyø, tröø tröôøng hôïp ôû khoaûn 3.b vaø 4 taïi ñieàu 10 cuûa quy ñònh naøy. 

Khoâng ñieàu chænh hoïc phaàn ñoái vôùi hoïc kyø III (hoïc kyø heø).   

2. Soá tín chæ toái thieåu, toái ña trong moät hoïc kyø: 

a. Ñoái vôùi sinh vieân ñang trong thôøi gian bò xeáp haïng hoïc löïc yeáu: Ñöôïc ñaêng kyù toái thieåu 10 

tín chæ moãi hoïc kyø (tröø hoïc kyø cuoái) vaø ñöôïc ñaêng kyù toái ña 14 tín chæ. Neáu sinh vieân ñaêng kyù 

quaù möùc toái ña thì maùy seõ töï ñoäng xoùa töø tín chæ 15 (khoâng keå töï choïn hay baét buoäc).  

b. Ñoái vôùi sinh vieân ñang trong thôøi gian ñöôïc xeáp haïng hoïc löïc bình thöôøng: Ñöôïc ñaêng kyù 

toái thieåu 14 tín chæ moãi hoïc kyø (tröø hoïc kyø cuoái) vaø ñöôïc ñaêng kyù toái ña 25 tín chæ keå caû hoïc 

phaàn ñaõ hoïc nhöng chöa ñaït. Neáu sinh vieân ñaêng kyù quaù möùc toái ña thì maùy seõ töï ñoäng xoùa 

töø tín chæ 26 (khoâng keå töï choïn hay baét buoäc).  

Ñieàu 12. Ñaêng kyù hoïc laïi 

1. Khi hoïc phaàn baét buoäc bò ñieåm F: Phaûi ñaêng kyù hoïc laïi hoïc phaàn ñoù trong caùc hoïc kyø tieáp 

sau cho ñeán khi ñaït ñieåm A, B, C hoaëc D. 

2. Khi hoïc phaàn töï choïn bò ñieåm F: Coù theå ñaêng kyù hoïc laïi hoïc phaàn ñoù hoaëc ñaêng kyù hoïc  

phaàn töï choïn khaùc. 

3. Ñoái vôùi hoïc phaàn baét buoäc bò ñieåm D: Ñöôïc quyeàn ñaêng kyù hoïc laïi ñeå caûi thieän ñieåm 

trung bình chung tích luõy. 

4. Ñoái vôùi hoïc phaàn töï choïn bò ñieåm D: Ñöôïc quyeàn ñaêng kyù hoïc laïi hoïc phaàn ñoù hoaëc ñaêng 

kyù hoïc phaàn töï choïn khaùc ñeå caûi thieän ñieåm trung bình chung tích luõy. 

Ñieàu 13. Traùch nhieäm cuûa caùc khoa   

1.   Nieâm yeát caùc vaên baûn lieân quan: Yeâu caàu baét buoäc cuûa ñaøo taïo tín chæ laø tröôùc moãi hoïc 

kyø, khoa phaûi nieâm yeát: Keá hoaïch naêm hoïc ñaõ ñöôïc Hieäu tröôûng pheâ duyeät; Danh muïc hoïc 

phaàn hoïc kyø; Thoâng baùo cuûa tröôøng veà ñaêng kyù vaø ñieàu chænh hoïc phaàn.  

2.  Toå chöùc ñaêng kyù: Khoa nhaän phieáu vaø toå chöùc cho sinh vieân ñaêng kyù vaø ñieàu chænh hoïc 

phaàn, taäp hôïp vaø noäp phieáu veà phoøng ÑTÑH-SÑH ñuùng thôøi haïn ñeå xöû lyù. 

3.   Höôùng daãn sinh vieân: Trôï lyù giaùo vuï vaø chuû nhieäm lôùp (coá vaán hoïc taäp) höôùng daãn sinh 

vieân ñaêng kyù chính xaùc, ñuùng quy ñònh vaø thôøi haïn. Giaûng vieân chuû nhieäm lôùp kieåm tra vaø 

kyù vaøo phieáu ñaêng kyù cuûa sinh vieân, sau ñoù noäp veà khoa. 

4.  Khoa nhaän vaø phaùt keát quaû ñaêng kyù, keát quaû ñieàu chænh  hoïc phaàn cho sinh vieân. 

Ñieàu  14. Traùch nhieäm cuûa phoøng Ñaøo taïo ñaïi hoïc-Sau ñaïi hoïc 

1. Soaïn thaûo vaên baûn: Thoâng baùo ñaêng kyù hoïc phaàn, Thoâng baùo ñieàu chænh hoïc phaàn, 

Danh muïc hoïc phaàn cuûa töøng ngaønh ñaøo taïo. 

2. Chuaån bò phieáu: Phieáu ñaêng kyù, Phieáu ñieàu chænh ñeå caùc khoa toå chöùc ñaêng kyù vaø ñieàu 

chænh hoïc phaàn.  

3. Xöû lyù phieáu ñaêng kyù, phieáu ñieàu chænh hoïc phaàn. 

4. In keát quaû vaø baøn giao keát quaû ñaêng kyù vaø keát quaû ñieàu chænh hoïc phaàn veà caùc khoa. 

5. Tieáp nhaän vaø ñieàu chænh caùc sai soùt trong thôøi haïn cho pheùp.  

Chöông 3. THÔØI KHOÙA BIEÅU 

Ñieàu 15. Thôøi khoùa bieåu 

1. Thôøi khoùa bieåu laø coâng  cuï ñeå thöïc hieän keá hoaïch giaûng daïy hoïc kyø vaø naêm hoïc.  



2. Thôøi khoùa bieåu coá ñònh nhaèm taêng tính chuû ñoäng cuûa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc theo yeâu 

caàu cuûa hoïc cheá tín chæ, do phoøng ÑTÑH-SÑH phoái hôïp vôùi caùc khoa saép xeáp. 

3. Thôøi khoùa bieåu baùn coá ñònh: Caùc hoïc phaàn baét buoäc ñöôïc xeáp coá ñònh  trong caû hoïc kyø 

keát  hôïp vôùi vieäc vieäc saép xeáp haøng tuaàn caùc hoïc phaàn töï choïn. 

Ñieàu 16. Quy trình xeáp thôøi khoùa bieåu 

1. Xeáp caùc hoïc phaàn coá ñònh: Hai thaùng tröôùc khi hoïc kyø ñöôïc baét ñaàu, phoøng ÑTÑH-SÑH 

xeáp thöû  thôøi khoùa bieåu coá ñònh, göûi veà khoa. Caùc khoa phaûn hoài yù kieán ñeå ñieàu chænh. Moät 

thaùng tröôùc khi hoïc kyø baét ñaàu, thôøi khoùa bieåu coá ñònh ñöôïc göûi veà khoa vaø giaûng vieân. 

2. Xeáp caùc hoïc phaàn  töï choïn: Haøng tuaàn, töø saùng thöù hai ñeán heát buoåi saùng thöù naêm, trôï lyù 

giaùo vuï caùc khoa laøm vieäc vôùi boä phaän Thôøi khoùa bieåu ñeå saép xeáp, boå sung, chænh söûa. Sau 

khi kieåm tra kyõ, cuoái buoåi chieàu thöù naêm haøng tuaàn, phoøng ÑTÑH-SÑH seõ in thôøi khoùa bieåu 

bao goàm thôøi khoùa bieåu töøng khoa vaø thôøi khoùa bieåu cuûa töøng giaûng vieân. 

3. Khoa nhaän vaø nieâm yeát thôøi khoùa bieåu ñeå sinh vieân bieát lòch hoïc; caùc giaûng vieân nhaän 

thôøi khoùa bieåu taïi khoa theo maõ giaûng vieân.  

4. Sau khi ñaõ in thôøi khoùa bieåu, tröôøng hôïp ñoät xuaát giaûng vieân khoâng theå leân lôùp, caùc khoa 

xöû lyù nhö sau: 

a. Baùo ngay cho boä phaän Thôøi khoùa bieåu  ñeå ñieàu chænh nhaèm söû duïng phoøng hoïc cho lôùp 

khaùc, ñoàng thôøi phaûi baùo ñeå sinh vieân ñöôïc bieát vieäc nghæ hoïc ñoät xuaát; 

b. Neáu khoâng kòp ñieàu chænh ñöôïc trong phaïm vi tröôøng, khoa töï ñieàu chænh trong phaïm vi 

khoa ñeå taän duïng quyõ giôø vaø quyõ phoøng (ñieàu giaûng vieân khaùc thay theá); 

c. Giaûng vieân duøng Phieáu baùo nghæ ñeå baùo vôùi Ban Thanh tra giaùo duïc veà vieäc ñoät xuaát 

khoâng theå giaûng daïy. 

Ñieàu 17. Thöïc hieän vaø kieåm tra thöïc hieän thôøi khoùa bieåu 

1. Tuaân thuû thôøi khoùa bieåu: Thôøi khoùa bieåu ñöôïc phoøng ÑTÑH-SÑH saép xeáp chung cho 

toaøn tröôøng theo ñuùng Keá hoaïch giaûng daïy vaø ñeà nghò cuûa caùc khoa. Caùc giaûng vieân vaø caùc 

lôùp khoâng ñöôïc töï tieän thay ñoåi, xaùo troän thôøi khoùa bieåu. Neáu coù caùc lyù do chính ñaùng veà 

tuoåi taùc, söùc khoûe, gia caûnh, giaûng vieân caàn ñeà xuaát vôùi khoa, giaûng vieân khoâng laøm vieäc 

tröïc tieáp vôùi boä phaän Thôøi khoùa bieåu. 

2. Chæ ñaïo, kieåm tra: Boä phaän Thôøi khoùa bieåu cung caáp Baûng kieåm tra thöïc hieän keá hoaïch 

giaûng daïy ñeå Hieäu tröôûng, Phoù Hieäu tröôûng phuï traùch ñaøo taïo, Tröôûng ban Thanh tra giaùo 

duïc, laõnh ñaïo phoøng ÑTÑH-SÑH kieåm tra vieäc xeáp thôøi khoùa bieåu vaø tieán ñoä thöïc hieän keá 

hoaïch giaûng daïy.  

Ñieàu 18. Phoái hôïp trong coâng taùc thôøi khoùa bieåu 

1.  Lòch môû phoøng: Phoøng ÑTÑH-SÑH cung caáp Lòch môû phoøng  ñeå phoøng Quaûn trò-thieát bò 

phoái hôïp trong vieäc trang bò phöông tieän vaät chaát, ñaûm baûo veä sinh vaø ñoùng môû giaûng ñöôøng 

tröôùc vaø sau khi keát thuùc giôø hoïc. 

2. Khaéc phuïc söï coá veà giaûng ñöôøng: Khi coù vaán ñeà lieân quan ñeán cô sôû vaät chaát taïi giaûng 

ñöôøng ñeà nghò giaûng vieân baùo ngay vôùi Tröôûng phoøng Quaûn trò-thieát bò hoaëc chuyeân vieân 

thieát bò ñeå khaéc phuïc trong ñieàu kieän coù theå. Tröôøng hôïp khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi phoøng 

Quaûn trò-thieát bò, ñeà nghò baùo vôùi Tröôûng phoøng ÑTÑH-SÑH ñeå phoái hôïp giaûi quyeát. 

3. Caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng: Sau khi keá hoaïch ñöôïc pheâ duyeät, caùc ñôn vò laøm vieäc ngay 

vôùi boä phaän Thôøi khoùa bieåu ñeå saép xeáp phoøng tröôùc khi in thôøi khoùa bieåu tuaàn tôùi. 

4. Caäp nhaät thoâng tin nhaân söï: Haøng thaùng, haøng quyù, phoøng Toå chöùc-haønh chính caäp nhaät 

vaø cung caáp cho phoøng ÑTÑH-SÑH  file vaø vaên baûn Thoáng keâ, caùc Quyeát ñònh cöû caùn boä ñi 

hoïc, kieâm nhieäm, chöùc danh, hoïc vò vaø caùc thoâng tin khaùc nhaèm saép xeáp thôøi khoùa bieåu vaø 

thoáng keâ giôø chính xaùc. 



5. Thoáng keâ giôø: Caùc khoa, phoøng phoái hôïp toát ñeå vieäc thoáng keâ ñöôïc thöïc hieän chính xaùc 

vaø ñuùng thôøi haïn. 

6. Goùp yù vaø ñeà xuaát veà thôøi khoùa bieåu: Coù theå goùp yù tröïc tieáp hoaëc baèng vaên baûn vôùi Tröôûng 

phoøng ÑTÑH-SÑH hoaëc Tröôûng ban Thanh tra giaùo duïc.  

 

Chöông 4. THI VAØ QUAÛN LYÙ ÑIEÅM 

Ñieàu 19.   Traùch nhieäm  cuûa caùc khoa vaø boä moân tröïc thuoäc 

1. Tröôûng khoa thaønh laäp Ban toå chöùc thi cuûa khoa goàm tröôûng khoa, phoù tröôûng khoa, 

tröôûng boä moân  thuoäc khoa vaø caùc trôï lyù khoa. Ban toå chöùc thi chòu traùch nhieäm toå chöùc 

thi cho nhöõng hoïc phaàn do khoa quaûn lyù vaø moät soá hoïc phaàn chung ñöôïc giao luaân phieân 

toå chöùc thi. 

2. Ban toå chöùc thi cuûa khoa phaûi cöû ngöôøi tröïc trong caùc buoåi thi (thuoäc khoa hoaëc boä moân 

chòu traùch nhieäm toå chöùc thi) ñeå chæ ñaïo thi, quy ñònh thoáng nhaát vieäc ñaùnh soá choã ngoài 

cuûa sinh vieân trong phoøng thi (theo soá thöù töï cuûa danh saùch).  

3. Ban toå chöùc thi kieåm tra, giaùm saùt caùc phoøng thi ñeå kòp thôøi chaán chænh vieäc coi thi cuûa 

caùn boä coi thi, chæ ñaïo saép xeáp, boá trí choã ngoài cuûa sinh vieân vaø giaûi quyeát kòp thôøi caùc 

tình huoáng coù vaán ñeà xaûy ra trong caùc buoåi thi. 

4. Trôï lyù giaùo vuï khoa laäp baûng theo doõi thi theo maãu vaø phaân boá soá caùn boä coi thi (CBCT) 

trong töøng phoøng thi theo quy ñònh: 2 CBCT/ 1 phoøng thi rieâng bieät; 2-3 CBCT/ 2 phoøng 

thi gheùp ( 2 daõy trong 1 phoøng).  

5. Döïa vaøo soá löôïng sinh vieân trong töøng buoåi thi, Tröôûng khoa coù theå ñieàu ñoäng Trôï lyù 

coâng taùc sinh vieân phoái hôïp vôùi Trôï lyù giaùo vuï ñeå laøm coâng taùc toå chöùc thi, giaùm saùt thi. 

Caùn boä giaùm saùt thi ñöôïc tính giôø nhö  CBCT. 

6. Laäp bieân baûn môû ñeà thi ñeå chöùng minh ñeà thi coøn nguyeân nieâm phong. 

7. Tröôûng khoa vaø Tröôûng boä moân tröïc thuoäc hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc Hieäu tröôûng 

veà vieäc ra ñeà thi, toå chöùc thi, chaám thi, vaøo ñieåm, nhaäp ñieåm cuûa khoa theo ñuùng quy 

cheá cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo khi Ban Giaùm hieäu chöa giao cho Trung taâm Khaûo thí 

vaø kieåm ñònh ñaûm nhaän. 

Ñieàu 20. Traùch nhieäm cuûa caùc phoøng chöùc naêng 

1. Phoøng ÑTÑH-SÑH: Chòu traùch nhieäm soaïn thaûo vaø trình duyeät lòch thi; laäp vaø in danh 

saùch sinh vieân döï thi cuûa töøng hoïc phaàn; theo doõi tieán ñoä thöïc hieän kyø thi ñeå baùo caùo 

Hieäu tröôûng; chòu traùch nhieäm kieåm tra ñieåm, löu tröõ file ñieåm vaø baûng ñieåm goác cuûa 

toaøn tröôøng. 

2. Phoøng Taøi chính – Keá hoaïch:  Toå chöùc thu hoïc phí theo quy ñònh. 

3. Phoøng Quaûn trò– Thieát bò: Ñaûûm baûo cô sôû vaät chaát vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán phoøng 

thi.  

4. Phoøng Coâng taùc sinh vieân: Cuøng vôùi ban toå chöùc thi caùc khoa giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân 

quan tôùi sinh vieân trong kyø thi; cöû caùn boä y teá ñeán caùc buoåi thi coù treân 500 sinh vieân; ñeà 

xuaát vôùi Hieäu tröôûng hình thöùc xöû lyù sinh vieân vi phaïm qui cheá thi.  

5. Phoøng Toå chöùc caùn boä: Cöû caùn boä baûo veä kyø thi ñoái vôùi caùc buoåi thi coù töø 300 sinh vieân 

trôû leân; ñaùnh giaù thi ñua ñoái vôùi coâng taùc toå chöùc, thöïc hieän kyø thi; ñeà xuaát vôùi Hieäu 

tröôûng khen thöôûng caùn boä coù thaønh tích trong kyø thi  vaø caùc hình thöùc kyû luaät ñoái vôùi 

caùn boä vi phaïm qui cheá thi. 

6. Thanh tra giaùo duïc: Coù traùch nhieäm kieåm tra giaùm saùt caùc buoåi thi, kòp thôøi baùo caùo vôùi 

Hieäu tröôûng veà tình hình thi; laäp bieân baûn caùc caùn boä coi thi vi phaïm Quy cheá; kieåm tra, 

kieán nghò vôùi Hieäu tröôûng xöû lyù caùc sai soùt veà chaám thi vaø quaûn lyù ñieåm. 



7. Trung taâm Khaûo thí – Kieåm ñònh: Coù traùch nhieäm nghieân cöùu caûi tieán hình thöùc thi vaø 

coâng taùc coi thi, chaám thi; ñeà xuaát phöông aùn xaây döïng ngaân haøng ñeà thi; ñaûm nhieäm 

khaâu ñeà thi vaø chaám thi traéc nghieäm moät soá hoïc phaàn chung coù soá löôïng lôùn sinh vieân döï 

thi; tröïc tieáp quaûn lyù phoøng laøm ñeà thi vaø maùy moùc lieân quan ñeán ñeà thi; nhaân baûn vaø baûo 

maät ñeà thi; soaïn thaûo noäi quy phoøng ñeà thi vaø caùc vaên baûn lieân quan ñeán coâng taùc khaûo 

thí. 

Ñieàu 21.  Lòch thi 

1. Phoøng ÑTÑH-SÑH xeáp lòch thi caùc hoïc phaàn chung tröôùc 30 ngaøy ñeå caùc khoa laøm lòch 

thi göûi veà phoøng ÑTÑH-SÑH tröôùc kyø thi 20 ngaøy ñeå trình  Hieäu tröôûng duyeät vaø caùc 

khoa thoâng baùo cho sinh vieân tröôùc kyø thi 10 ngaøy. Caùc moân thi cuûa cuøng moät lôùp hoïc 

ñöôïc boá trí caùch nhau ít nhaát 1 ngaøy. Noäp döï kieán lòch thi laàn 2 cho boä phaän Thôøi khoùa 

bieåu chaäm nhaát 1 tuaàn keå töø thôøi ñieåm keát thuùc thi laàn 1. 

2. Ñeå giaõn maät ñoä thi laàn 1, ñoái vôùi caùc hoïc phaàn ñaõ hoïc xong ít nhaát 1 tuaàn, caùc khoa coù theå 

toå chöùc thi tröôùc vaøo caùc ngaøy chuû nhaät nhöng khoâng ñöôïc aûnh höôûng ñeán lòch hoïc; vieäc 

thi sôùm phaûi ñöôïc coâng boá ñeå sinh vieân bieát 1 tuaàn tröôùc ngaøy thi.  

3. Ñeå giaõn maät ñoä thi laàn 2, caùc khoa coù theå keùo daøi lòch thi laàn 2 moät soá hoïc phaàn sau heø 

hoaëc sau teát, nhöng khoâng ñeå keùo daøi quaù 2 tuaàn vaø khoâng aûnh höôûng ñeán lòch hoïc.  

4. Duø thi sôùm, thi ñuùng hoaëc thi muoän so vôùi quy ñònh, caùc khoa vaãn phaûi duyeät lòch thi. Sau 

khi coâng boá lòch thi, phaûi thöïc hieän kyø thi theo ñuùng ngaøy giôø, ñòa ñieåm caùc hoïc phaàn coù 

trong lòch thi ñaõ duyeät. 

5. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, lòch thi ñöôïc pheùp thay ñoåi. Tröôùc ngaøy thi 1 tuaàn, caùc khoa 

phaûi laøm ñeà nghò vaø chæ ñöôïc thay ñoåi khi ñöôïc Hieäu tröôûng cho pheùp. Ngaøy thi thay ñoåi 

chæ ñöôïc saép xeáp luøi laïi so vôùi caùc ngaøy thi ñaõ ñöôïc boá trí tröôùc ñoù. Caùc khoa coù traùch 

nhieäm thoâng baùo ñeán sinh vieân bieát söï thay ñoåi lòch thi tröôùc khi thi 5 ngaøy.  

6. Ñoái vôùi caùc lôùp cöû nhaân cuoái khoùa,  kyø thi hoïc kyø II phaûi keát thuùc tröôùc ngaøy 30 thaùng 05 

haèng naêm; ñieåm khoùa luaän vaø ñieåm thi phaûi noäp tröôùc ngaøy 10 thaùng 06 ñeå xeùt vaø in baèng 

toát nghieäp, kyù caáp baèng ñuùng haïn vaø toå chöùc Leã toát nghieäp vaøo tuaàn cuoái thaùng 06 haèng 

naêm. 

7.  Ñoái vôùi caùc lôùp kyõ sö cuoái khoùa,  kyø thi hoïc kyø I phaûi keát thuùc tröôùc ngaøy 31 thaùng 12 

haèng naêm; ñieåm khoùa luaän vaø ñieåm thi phaûi noäp tröôùc ngaøy 10 thaùng 01 ñeå xeùt vaø in baèng 

toát nghieäp, kyù caáp baèng ñuùng haïn vaø toå chöùc Leã toát nghieäp vaøo tuaàn cuoái thaùng 01 haèng 

naêm. 

Ñieàu  22. Nhieäm vuï cuûa caùn boä coi thi (CBCT)  

1. Ñeo baûng teân trong khi laøm nhieäm vuï coi thi. 

2. Kyù nhaän ñeà thi vaø kyù noäp baøi thi vaøo Baûng theo doõi thi. 

3. Ñaùnh soá choã ngoài cuûa sinh vieân theo quy ñònh cuûa laõnh ñaïo khoa, phaân boá ñeàu sinh vieân 

trong phoøng thi. 

4. Kieåm tra theû sinh vieân hoaëc chöùng minh nhaân daân, kòp thôøi phaùt hieän caùc sinh vieân thi hoä 

(khoâng cho sinh vieân söû duïng theû thö vieän ñeå thay theá theû sinh vieân). Trong caùc tröôøng 

hôïp cho sinh vieân laøm giaáy cam ñoan, phaûi coù ít nhaát 2 sinh vieân cuøng lôùp (coù theû sinh 

vieân) laøm chöùng vaø phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Ban toå chöùc thi. 

5.  Kyù vaøo danh saùch thi: Kyù vaø ghi roõ hoï teân, soá löôïng sinh vieân döï thi cuûa phoøng thi vaøo 

danh saùch thi baèng buùt ñoû. Khoâng ñöôïc ghi theâm teân sinh vieân vaøo danh saùch thi. Trong 

tröôøng hôïp coù sai soùt, hoaëc caùc sinh vieân ñaõ ñoùng hoïc phí nhöng chöa coù teân trong danh 

saùch thi thì CBCT phaûi yeâu caàu sinh vieân xuaát trình hoùa ñôn ñoùng hoïc phí vaø chæ ñöôïc döï 



thi khi coù söï ñoàng yù cuûa Ban toå chöùc thi. Caùc sinh vieân thuoäc dieän naøy ñöôïc ghi teân vaøo 

danh saùch boå sung, khoâng ñöôïc ghi vaøo danh saùch chung. 

6. Kyù teân vaøo giaáy thi vaø giaáy nhaùp: Trong tröôøng hôïp 2 CBCT/ phoøng thi gheùp thì caû 2 

CBCT kyù cho caû 2 phoøng thi; trong tröôøng hôïp 3 CBCT/ phoøng thi gheùp  thì CBCT thöù  3 

kyù chung cho caû 2 phoøng thi. 

7. Tröôùc khi boùc ñeà thi: Phaûi giô cao tuùi ñeà thi ñeå sinh vieân trong phoøng thi xaùc nhaän tuùi ñeà 

thi coøn nguyeân nieâm phong. 

8. Trong luùc coi thi: CBCT khoâng ñöôïc laøm vieäc rieâng, khoâng ñi ra ngoaøi, khoâng noùi 

chuyeän ôû haønh lang hay trong phoøng thi, khoâng ñöôïc töï yù sang caùc phoøng thi khaùc, khoâng 

ngoài caïnh sinh vieân khi thi, khoâng huùt thuoác trong phoøng thi vaø khoâng söû duïng ñieän thoïai 

di ñoäng trong luùc coi thi. Moät CBCT ôû phía treân vaø moät CBCT ôû cuoái phoøng thi ñeå bao 

quaùt phoøng thi. 

9. Kieåm tra, nhaéc nhôû, phaùt hieän taøi lieäu: Khoâng cho sinh vieân mang taøi lieäu, ñieän thoaïi di 

ñoäng, caùc phöông tieän thu phaùt, truyeàn tin vaøo choã ngoài thi. Tuùi xaùch, ñoà duøng caù nhaân 

cuûa sinh vieân ñöôïc cho pheùp ñeå phía treân buïc giaûng. Neáu trong ñeà thi  cho pheùp tham 

khaûo taøi lieäu thì khoâng xöû lyù vieäc sinh vieân mang taøi lieäu vaøo phoøng thi. Kieân quyeát xöû 

lyù sinh vieân vi phaïm kyû luaät phoøng thi theo Ñieàu 31 cuûa Quy ñònh naøy. 

Ñieàu 23. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân 

1. Khi vaøo phoøng thi, sinh vieân phaûi mang xuaát trình theû sinh vieân hoaëc chöùng minh nhaân 

daân. Khoâng söû duïng theû thö vieän ñeå thay theá theû sinh vieân.  

2. Tröôùc khi laøm baøi phaûi ghi ñaày ñuû caùc yeâu caàu  ghi treân tôø giaáy thi vaø phaûi coù ñuû chöõ kyù 

cuûa caû hai CBCT. 

3. Ñeán phoøng thi ñuùng giôø, ngoài ñuùng choã quy ñònh. Sinh vieân ñi chaäm 15 phuùt keå töø thôøi 

ñieåm laøm baøi khoâng ñöôïc döï thi. 

4. Caám söû duïng taøi lieäu, ñieän thoaïi di ñoäng vaø caùc phöông tieän thu phaùt truyeàn tin trong 

phoøng thi. Neáu coù thì phaûi baùo caùo ngay ñeå CBCT cho pheùp ñeå phía treân buïc giaûng. 

Tröôøng hôïp ñeà thi cho pheùp thì sinh vieân ñöôïc söû duïng taøi lieäu tham khaûo. 

5. Khoâng trao ñoåi baøi thi, giaáy nhaùp, khoâng thaûo luaän trong luùc laøm baøi. 

6. Khoâng ñöôïc ra ngoaøi trong thôøi gian laøm baøi. Duø laøm ñöôïc hay khoâng laøm ñöôïc baøi, chæ 

ñöôïc rôøi khoûi phoøng thi khi heát 2/3 thôøi gian laøm baøi; phaûi noäp baøi thi cho CBCT tröôùc 

khi rôøi khoûi phoøng thi; khi noäp baøi phaûi kyù vaø ghi roõ soá tôø giaáy thi vaøo danh saùch thi. 

7. Sinh vieân chöa ñoùng hoïc phí khoâng ñöôïc döï thi. 

8. Nghieâm caám thi hoä vaø nhôø ngöôøi thi hoä. 

9. Sinh vieân ñöôïc quyeàn kieán nghò veà ñeà thi, vieäc coi thi cuûa CBCT cuõng nhö caùc vaán ñeà 

lieân quan tôùi kyø thi. Caùc kieán nghò göûi veà Ban Thanh tra giaùo duïc cuûa tröôøng. 

Ñieàu  24. Soá laàn kieåm tra vaø thi; hình thöùc vaø thôøi gian thi  

1.  Soá laàn kieåm tra vaø thi: 

b. Hoïc phaàn 2 tín chæ:  khoâng kieåm tra, 1 baøi thi heát hoïc phaàn; 

c. Hoïc phaàn 3-4 tín chæ: 1 baøi kieåm tra vaø 1 baøi thi heát hoïc phaàn; 

d. Hoïc phaàn 5-6 tín chæ: 2 baøi kieåm tra vaø 1 baøi thi heát hoïc phaàn. 

2.   Ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn khoâng döôùi 50 % toång ñieåm cuûa hoïc phaàn. 

3.  Hình thöùc kieåm tra vaø thi 

a. Coù theå söû duïng caùc hình thöùc kieåm tra vaø thi: Töï luaän; vaán ñaùp;  traéc nghieäm; thi treân 

maùy tính;  tieåu luaän hoaëc ñoà aùn hoïc phaàn (choïn loïc) vaø tieåu luaän hoïc phaàn (ñaïi traø), baùo 

caùo thöïc taäp; 



b. Tuyø theo nhu caàu chuyeân moân, giaûng vieân coù theå ñeà xuaát vôùi khoa söû duïng keát hôïp 

caùc hình thöùc thi neâu ôû muïc a; khoa phaûi theå hieän ñieàu ñoù ngay trong Keá hoaïch giaûng 

daïy.   

4. Thôøi gian kieåm tra, thi:    

a. Kieåm tra: töø  30 ñeán 50 phuùt cho 1 laàn kieåm tra, do giaûng vieân ñeà xuaát cuï theå vôùi 

khoa; 

b. Thi: töø 60 ñeán 120 phuùt tuøy theo soá löôïng tín chæ vaø yeâu caàu chuyeân moân; do khoa ñeà 

xuaát khi laøm lòch thi. 

5. Khi duyeät Keá hoaïch giaûng daïy haèng naêm, khoa caàn ghi roõ soá laàn kieåm tra, hình thöùc kieåm 

tra vaø thi, thôøi gian thi cho moãi laàn kieåm tra vaø thi; sau khi ñöôïc Hieäu tröôûng kyù duyeät, khoa 

nieâm yeát ñeå caùn boä vaø sinh vieân thöïc hieän. 

Ñieàu  25. Ñeà thi, ñaùp aùn 

1. Baûo maät ñeà thi, ñaùp aùn:  Ñeà thi vaø ñaùp aùn laø bí maät quoác gia. Caùn boä ra ñeà thi vaø laøm ñaùp 

aùn;  nhöõng ngöôøi baûo quaûn ñeà thi vaø ñaùp aùn; ngöôøi sao in ñeà thi phaûi chòu traùch nhieäm baûo 

maät ñeà thi vaø ñaùp aùn. 

 2. Yeâu caàu cuûa ñeà thi: 

a. Ñeà thi phaûi coù noäi dung naèm trong chöông trình cuûa hoïc phaàn. Tuøy theo yeâu caàu chuyeân 

moân, giaûng vieân quyeát ñònh ñeà thi cho pheùp hay khoâng cho pheùp söû duïng taøi lieäu. 

b. Ñeà thi coù noäi dung phuø hôïp vôùi chöông trình giaûng daïy, töông öùng vôùi thôøi gian laøm baøi. 

c  Ñeà thi caàn ñaûm baûo ñaùnh giaù ñöôïc vieäc hoïc cuûa sinh vieân mang tính toaøn dieän. Khuyeán  

khích caùc ñeà thi coù nhieàu caâu hoûi ñeå traùnh ñöôïc tình traïng hoïc tuû, hoïc leäch cuûa sinh vieân.  

d. Ñeà thi ñöôïc ñaùnh maùy theo maãu quy ñònh, trong ñoù ghi ñaày ñuû caùc thoâng tin veà hoïc phaàn. 

3. Sao in ñeà thi: 

a. Caùc ñeà thi ñöôïc sao in taïi phoøng sao in ñeà thi vaø phaûi thöïc hieän ñuùng theo quy ñònh veà sao 

in ñeà thi cuûa tröôøng nhaèm ñaûm baûo tính baûo maät cuûa ñeà thi. 

b. Sau khi sao in, phaân soá löôïng ñeà thi theo danh saùch phoøng thi, Trôï lyù giaùo vuï khoa cuøng 

caùn boä in sao ñeà thi kyù nieâm phong leân tuùi ñöïng ñeà thi. 

c. Ñeà thi vaø ñaùp aùn do Tröôûng khoa baûo quaûn cho ñeán thôøi ñieåm thi, tröø nhöõng tröôøng hôïp do   

Trung taâm Khaûo thí tröïc tieáp in sao vaø baûo quaûn. 

Ñieàu  26. Chaám thi vaø vaøo ñieåm 

1. Baøi thi heát hoïc phaàn khoâng caét phaùch. Khoa baøn giao baøi thi ngay sau khi toå chöùc thi ñeå 

giaûng vieân chaám thi vaø noäp baøi veà khoa muoän nhaát 7 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc baøi thi.  

2. Ñieåm ñaùnh giaù boä phaän vaø ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn ñeàu ñöôïc chaám theo thang ñieåm 10, 

vieäc quy ñoåi thaønh ñieåm A, B, C, D, F do phoøng ÑTÑH-SÑH thöïc hieän. Chaám thi baèng buùt 

ñoû, coù ñieåm thaønh phaàn vaø ñieåm toaøn baøi nhö ñaùp aùn ñaõ noäp. 

3. Trôï lyù giaùo vuï khoa vaø caùn boä chaám thi coù traùch nhieäm vaøo ñieåm. Sau khi hoaøn taát vieäc 

vaøo ñieåm vaø kieåm tra khoâng coù sai soùt, caùn boä chaám thi, trôï lyù giaùo vuï vaø Tröôûng khoa 

hoaëc Phoù tröôûng khoa kyù vaøo baûng ñieåm. 

4. Ghi ñieåm vaøo baûng ñieåm goác baèng buùt ñoû, ñieåm ñöôïc ghi roõ raøng caû phaàn baèng soá vaø baèng 

chöõ, khoâng taåy xoùa trong baûng ñieåm. 

5. Caùc khoa nhaäp ñieåm toaøn boä caùc hoïc phaàn cuûa kyø thi, löu 1 baûn sao taïi khoa vaø nieâm yeát 1 

baûn sao baûng ñieåm ñeå sinh vieân bieát keát quaû. 

6. Ñoái vôùi hoïc phaàn coù soá löôïng thí sinh lôùn thì vieäc thi traéc nghieäm ñöôïc chaám baèng maùy 

chaám taïi Trung taâm khaûo thí-Kieåm ñònh. 

7. Caùc hình thöùc kieåm tra vaø thi nhö vaán ñaùp, thi treân maùy, tieåu luaän, ñoà aùn hoïc phaàn...: Khoa 

ñeà xuaát phöông aùn chaám vaø cöû 02 caùn boä cuøng hoaëc caän chuyeân moân ñeå chaám thi.  



8. Caùc hình thöùc tieåu luaän thöïc taäp, baùo caùo thöïc taäp ñaïi traø cho caû lôùp: Do giaûng vieân boä 

moân hoaëc giaûng vieân höôùng daãn chaám ñieåm.  

Ñieàu  27. Noäp ñieåm, nhaäp ñieåm  

1. Caùc caùn boä chaám thi phaûi noäp ñieåm thi veà khoa chaäm nhaát laø 1 tuaàn sau khi nhaän baøi thi.  

2. Khoa tính ñieåm hoïc phaàn bao goàm ñieåm boä phaän vaø ñieåm thi theo troïng soá laøm thaønh 

ñieåm keát luaän cuûa hoïc phaàn. Ñieåm ñöôïc laøm troøn ñeán moät chöõ soá thaâïp phaân (sau khi ñaõ tröø 

ñieåm nhöõng baøi laøm cuûa sinh vieân vi phaïm quy cheá thi).  

3. Caùc khoa noäp file ñieåm vaø baûng ñieåm goác ñieåm hoïc phaàn veà phoøng ÑTÑH-SÑH ñeå laøm 

Lòch thi laàn 2.  

4. Sau khi keát thuùc kyø thi 10 ngaøy caùc khoa noäp veà phoøng ÑTÑH-SÑH caùc hoà sô sau: 

- Baûng thoáng keâ sinh vieân vi phaïm quy cheá thi; 

- Taát caû caùc ñeà thi ñaõ thöïc hieän trong kyø thi, baûng theo doõi thi; 

- Baûng thoáng keâ giôø toå chöùc thi, coi chaám thi, danh saùch caùn boä phuïc vuï thi.  

Ñieàu  28.  Caùch tính ñieåm hoïc phaàn vaø ñieåm trung bình  chung 

1.  Caùch tính ñieåm hoïc phaàn:  

a. Loaïi ñaït:    A (8,5 – 10) :  Gioûi 

    B (7,0 – 8,4) : Khaù 

    C (5,5 – 6,9) : Trung bình 

    D (4,0 – 5,4) : Trung bình yeáu 

b. Loaïi khoâng ñaït:  F (döôùi 4,0)  :  Yeáu 

2. Caùch tính ñieåm trung bình  chung  

a. Ñeå tính ñieåm trung bình chung hoïc kyø vaø ñieåm trung bình chung tích luõy, möùc ñieåm chöõ 

cuûa moãi hoïc phaàn phaûi ñöôïc quy ñoåi qua ñieåm soá nhö sau: 

A  töông öùng vôùi  4 

B  töông öùng vôùi   3 

C  töông öùng vôùi   2 

D  töông öùng vôùi   1  

F  töông öùng vôùi   0 

b. Ñieåm trung bình chung hoïc kyø vaø ñieåm trung bình chung tích luõy ñöôïc tính theo coâng thöùc 

sau vaø ñöôïc laøm troøn ñeán 2 chöõ soá thaäp phaân:  

     












n

i

i

n

i

ii

n

na

A

1

1  

 Trong ñoù:  

A laø ñieåm trung bình chung hoïc kyø hoaëc ñieåm trung bình chung tích luõy 

  ai  laø ñieåm cuûa hoïc phaàn thöù  i 

  ni  laø soá tín chæ cuûa hoïc phaàn thöù  i 

  n  laø toång soá hoïc phaàn. 

Ñieåm trung bình chung hoïc kyø ñeå xeùt hoïc boång, khen thöôûng sau moãi hoïc kyø chæ tính theo 

keát quaû thi keát thuùc hoïc phaàn ôû laàn thi thöù nhaát. Ñieåm trung bình chung hoïc kyø vaø ñieåm 

trung bình chung tích luõy ñeå xeùt thoâi hoïc, xeáp haïng hoïc löïc sinh vieân vaø xeáp haïng toát nghieäp 

ñöôïc tính theo ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn cao nhaát trong caùc laàn thi. 

Ñieàu 29. Quaûn lyù ñieåm, xöû lyù sai soùt ñieåm, caáp baûng ñieåm 



1. Caäp nhaät vaø kieåm tra ñieåm thi: Boä phaän quaûn lyù ñieåm cuûa Phoøng ÑTÑH-SÑH coù traùch 

nhieäm caäp nhaät ñieåm thi caùc hoïc phaàn vaøo heä thoáng chung vaø in ra ñeå kieåm tra töøng hoïc 

phaàn maø khoa ñaõ nhaäp, thöïc hieän löu voâ thôøi haïn caùc baûng ñieåm goác. 

2. Xöû lyù sai soùt ñieåm: Khi phaùt hieän sai soùt ñieåm, tuøy theo möùc ñoä sai soùt, phoøng ÑTÑH-

SÑH phoái hôïp vôùi khoa ñeå khaéc phuïc hoaëc baùo caùo ñeå Hieäu tröôûng chæ ñaïo Thanh tra giaùo 

duïc kieåm tra vaø ñeà xuaát phöông aùn xöû lyù. 

3. Toång keát ñieåm thi: Khi ñaõ caäp nhaät ñaày ñuû ñieåm thi, thöïc hieän quy ñoåi ñieåm töø thang 

ñieåm 10 sang baûng ñieåm chöõ A, B, C, D, F; toång keát ñieåm thi cuûa sinh vieân, in baûng ñieåm 

toång hôïp ñeå löu tröõ; in baûng ñieåm cho töøng sinh vieân; caáp keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ñeå  

phoøng CTSV xeùt caáp hoïc boång vaø xeáp loaïi reøn luyeän. 

4. Caáp phaùt baûng ñieåm: Töøng hoïc kyø, tuøy ñieàu kieän cuûa töøng khoa, khoa hoaëc phoøng ÑTÑH-

SÑH in baûng ñieåm hoïc kyø cho sinh vieân. Keát thuùc khoùa hoïc, khi sinh vieân coù teân trong danh 

saùch toát nghieäp, phoøng ÑTÑH-SÑH coù traùch nhieäm caáp baûng ñieåm toát nghieäp. Caùc tröôøng 

hôïp khaùc coù nhu caàu caáp baûng ñieåm, sinh vieân phaûi laøm ñôn neâu lyù do vaø hoaøn taát hoïc phí 

seõ ñöôïc caáp baûng ñieåm. 

Ñieàu  30.  Khen thöôûng vaø kyû luaät ñoái vôùi caùn boä 

Nhöõng ngöôøi coù nhieàu ñoùng goùp, naêng ñoäng, tích cöïc hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao 

trong kyø thi, tuyø theo thaønh tích cuï theå ñöôïc Hieäu tröôûng bieåu döông khen thöôûng.  

Nhöõng ngöôøi vi phaïm Quy cheá thi seõ bò xöû lyù kyû luaät tuøy theo möùc ñoä vi phaïm: 

1. Pheâ bình ñoái vôùi caùc CB vi phaïm moät trong caùc loãi sau: Khoâng ñaùnh soá choã ngoài cuûa sinh 

vieân theo quy ñònh; Khoâng kieåm tra theû sinh vieân; Ñeå sinh vieân ñöa caùc tuùi xaùch, taøi lieäu 

vaøo choã ngoài thi; Vaøo ñieåm coù sai soùt; Boû nhieäm vuï coi thi 1 buoåi (khoâng coù lyù do). 

2.  Khieån traùch ñoái vôùi CB vi phaïm moät trong caùc loãi sau:  Trong khi coi thi boû vò trí coi thi; 

Ñeå sinh vieân töï do quay coùp; Khoâng xöû lyù kyû luaät sinh vieân söû duïng taøi lieäu (hoaëc phöông 

tieän kyõ thuaät, ñieän thoaïi di ñoäng) khi thi; Boû nhieäm vuï coi thi 2 buoåi (khoâng coù lyù do); Noäp 

ñieåm chaäm 7 ngaøy so vôùi yeâu caàu noäp ñieåm cuûa khoa; Vaøo ñieåm coù nhieàu sai soùt.  

3. Caûnh caùo ñoái vôùi caùc CB vi phaïm moät trong caùc loãi sau: Ra ñeà thi sai, ra ñeà thi ngoaøi 

chöông trình giaûng daïy; Ñöa ñeà thi ra ngoaøi phoøng thi;  Tröïc tieáp giaûi baøi vaø höôùng daãn sinh 

vieân laøm baøi luùc ñang thi; Laøm maát baøi thi cuûa sinh vieân; Chaám ñieåm sai so vôùi ñaùp aùn ñaõ 

ñöa ra; Boû nhieäm vuï coi thi 3 buoåi (khoâng coù lyù do). 

Tuøy theo möùc ñoä vi phaïm coù theå haï baäc löông, haï ngaïch, caùch chöùc hoaëc chuyeån coâng taùc 

khaùc ñoái vôùi caùn boä vi phaïm. 

4. Buoäc thoâi vieäc hoaëc truy toá tröôùc phaùp luaät ñoái vôùi caùc CB vi phaïm moät trong caùc loãi sau: 

-  Coá tình laøm loä ñeà thi, mua baùn ñeà thi hoaëc ñaùp aùn. 

-  Cho ñieåm khoáng ñoái vôùi sinh vieân khoâng döï thi (khoâng coù baøi thi nhöng vaãn cho ñieåm thi). 

Ñieàu  31.  Kyû luaät sinh vieân vi phaïm quy cheá thi 

1. Khieån traùch nhöõng sinh vieân phaïm loãi moät laàn: nhìn baøi baïn, trao ñoåi, thaûo luaän vôùi baïn. 

Sinh vieân phaïm loãi khieån traùch bò tröø 25% soá ñieåm baøi thi. 

2. Caûnh caùo nhöõng sinh vieân phaïm moät trong caùc loãi sau ñaây: Ñaõ bò khieån traùch moät laàn 

nhöng trong giôø thi hoïc phaàn ñoù vaãn tieáp tuïc vi phaïm Quy cheá; Trao ñoåi taøi lieäu hoaëc giaáy 

nhaùp cho baïn; Cheùp baøi cuûa sinh vieân khaùc;  Khoâng taét maùy ñieän thoaïi di ñoäng trong khi laøm 

baøi; Sinh vieân phaïm loãi caûnh caùo bò tröø 50% soá ñieåm baøi thi. 

3. Ñình chæ thi ñoái vôùi nhöõng sinh vieân phaïm moät trong caùc loãi sau: 

-  Ñaõ bò caûnh caùo moät laàn nhöng trong giôø thi hoïc phaàn ñoù vaãn tieáp tuïc vi phaïm Quy cheá. 

-  Sau khi boùc ñeà thi bò phaùt hieän coù taøi lieäu, phöông tieän thu phaùt truyeàn tin mang theo ngöôøi. 

4. Ñình chæ hoïc taäp vaø buoäc thoâi hoïc ñoái vôùi nhöõng sinh vieân phaïm moät trong caùc loãi sau: 



- Ñình chæ hoïc taäp 1 naêm ñoái vôùi sinh vieân phaïm moät trong caùc loãi sau: Ñi thi hoä hoaëc nhôø 

ngöôøi thi hoä trong tröôøng hôïp vi phaïm laàn thöù nhaát; Ñöa baøi giaûi vaøo phoøng thi hoaëc ñöa ñeà 

thi ra ngoaøi phoøng thi; Trong moät kyø thi coù 3 laàn bò laäp bieân baûn ñình chæ thi; Coù haønh ñoäng 

voâ leã vôùi caùn boä coi thi, phuïc vuï kyø thi. 

-  Buoäc thoâi hoïc ñoái vôùi sinh vieân vi phaïm laàn thöù hai ñi thi hoä hoaëc nhôø ngöôøi thi hoä; Coù 

haønh ñoäng phaù hoaïi kyø thi. 

Ñieàu 32.  Löu tröõ, thanh tra 

1. Löu baøi thi taïi vaên phoøng cuûa caùc khoa ít nhaát 2 naêm tính töø thôøi ñieåm toå chöùc thi. Heát 

thôøi haïn löu tröõ, caùc khoa laøm ñeà nghò Hieäu tröôûng cho pheùp huûy baøi thi vaø chæ ñöôïc thöïc 

hieän huûy baøi thi khi ñöôïc pheâ duyeät. 

2. Löu ñeà thi, ñaùp aùn vaø caùc taøi lieäu  cuûa kyø thi ít nhaát 2 naêm tính töø thôøi ñieåm toå chöùc thi. 

3. Löu baûng ñieåm voâ thôøi haïn: Baûng ñieåm goác löu taïi phoøng ÑTÑH-SÑH, baûng ñieåm sao löu 

taïi khoa.  

4. Khieáu naïi, toá caùo: Caùc khieáu naïi, toá caùo lieân quan ñeán thi vaø ñieåm caàn göûi vaên baûn veà 

Thanh tra giaùo duïc ñeå ñöôïc giaûi quyeát. 

   Chöông 5.  XEÙT VAØ COÂNG NHAÄN TOÁT NGHIEÄP 

Ñieàu 33. Chöông trình xeùt toát nghieäp 

1. Döï kieán chöông trình xeùt toát nghieäp: Ñaàu hoïc kyø cuoái khoùa, phoøng ÑTÑH-SÑH in vaø göûi  

veà khoa danh muïc caùc hoïc phaàn xeùt toát nghieäp cuûa töøng khoùa ngaønh chuaån bò toát nghieäp.  

2. Kieåm tra chöông trình xeùt toát nghieäp: Caên cöù treân danh muïc caùc hoïc phaàn cuûa töøng khoùa, 

ngaønh,  caùc khoa raø soaùt kyõ chöông trình xeùt toát nghieäp cuûa töøng ngaønh laøm chöông trình 

chuaån ñeå xeùt toát nghieäp cho sinh vieân; yeâu caàu cuï theå laø: 

a. Xaùc ñònh caùc moân baét buoäc vaø töï choïn cuûa töøng ngaønh, töøng chuyeân ngaønh (ghi chöõ 

BB vaøo hoïc phaàn baét buoäc, ghi chöõ TC vaøo hoïc phaàn töï choïn); 

b. Ñeà nghò ñieàu chænh caùc sai soùt hoaëc boå sung caùc hoïc phaàn töông ñöông (neáu coù); 

c. Laäp danh saùch sinh vieân theo töøng chuyeân ngaønh neáu coù ñaøo taïo chuyeân ngaønh. 

3. Thôøi gian noäp chöông trình xeùt toát nghieäp: Haèng naêm, tröôùc khi xeùt toát nghieäp 3 thaùng, 

caùc khoa noäp baûn chöông trình xeùt toát nghieäp (ñaõ kieåm tra) vaø danh saùch sinh vieân chuyeân 

ngaønh(neáu coù) veà phoøng ÑTÑH-SÑH.  

4. Trình duyeät chöông trình xeùt toát nghieäp: Phoøng ÑTÑH-SÑH caäp nhaät caùc moân baét buoäc 

vaø töï choïn thaønh tieâu chuaån xeùt toát nghieäp töøng ngaønh trình Hieäu tröôûng kyù duyeät. 

Ñieàu  34. Xeùt vaø coâng nhaän toát nghieäp 

1.  Ñieàu kieän ñeå sinh vieân ñöôïc xeùt toát nghieäp 

a.  Taïi thôøi ñieåm xeùt toát nghieäp, khoâng bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï, khoâng bò kyû luaät ôû 

möùc ñình chæ hoïc taäp; 

b.   Phaûi tích luõy ñuû soá tín chæ toái thieåu quy ñònh cho moãi ngaønh ñaøo taïo bao goàm caû caùc hoïc 

phaàn baét buoäc vaø töï choïn, caùc hoïc phaàn Giaùo duïc quoác phoøng vaø Giaùo duïc theå chaát;  

c.  Ñieåm trung bình chung tích luõy toaøn khoùa theo ñuùng ngaønh hoïc phaûi ñaït töø 2,0 ñieåm trôû 

leân (tính theo thang ñieåm 4 – Ñieàu 28, khoaûn 2); 

d.  Caùc hoïc phaàn ngoaøi chöông trình ñaøo taïo khoâng ñöôïc ñöa vaøo tính tích luõy. 

2.  Coâng nhaän toát nghieäp 

a.  Danh saùch sinh vieân ñaït yeâu caàu ôû khoaûn 1 cuûa Ñieàu 34 seõ ñöôïc phoøng Coâng taùc sinh 

vieân kieåm tra hoà sô tröôùc khi Hoäi ñoàng xeùt toát nghieäp. 

b.  Caên cöù ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng xeùt toát nghieäp, Hieäu tröôûng kyù quyeát ñònh coâng nhaän toát 

nghieäp cho nhöõng sinh vieân ñuû ñieàu kieän toát nghieäp. 

c.  Haïng toát nghieäp cuûa sinh vieân ñöôïc xeáp theo ñieåm trung bình chung tích luõy cuûa caû khoùa 



     hoïc ñöôïc tính theo ñieåm thi cao nhaát trong caùc laàn thi. 

Ñieàu 35.  Caáp baèng toát nghieäp, baûng ñieåm toát nghieäp 

1. Baèng toát nghieäp ñaïi hoïc, cao ñaúng ñöôïc caáp theo ngaønh ñaøo taïo cuûa sinh vieân ñaõ ñöôïc 

Hieäu tröôûng coâng nhaän truùng tuyeån vaø coâng nhaän toát nghieäp. Baèng chæ ñöôïc caáp cho sinh 

vieân khi ñaõ in ñaày ñuû, chính xaùc caùc noäi dung treân taám baèng theo caùc quy ñònh cuûa Boä Giaùo 

duïc vaø Ñaøo taïo veà quaûn lyù vaên baèng, chöùng chæ.  

2. Haïng toát nghieäp ghi treân baèng toát nghieäp ñöôïc xaùc ñònh theo Ñieåm trung bình chung tích 

luyõ cuûa toaøn khoaù hoïc, cuï theå nhö sau: 

  a. Loaïi xuaát saéc: 3,60 – 4,00;   

 b. Loaïi gioûi:  3,20 – 3,59;  

 c. Loaïi khaù:    2,50 – 3,19; 

 d. Loaïi trung bình:     2,00 – 2,49. 

3. Haïng toát nghieäp cuûa nhöõng sinh vieân  coù keát quaû hoïc taäp toaøn khoaù loaïi xuaát saéc vaø gioûi 

seõ bò giaûm ñi moät möùc neáu: 

a. Coù khoái löôïng cuûa caùc hoïc phaàn phaûi thi laïi quaù 5% so vôùi toång soá tín chæ quy ñònh 

cho toaøn chöông trình ñaøo taïo;  

b. Hoaëc ñaõ bò kyû luaät trong thôøi gian hoïc töø möùc caûnh caùo trôû leân. 

4. Baûng ñieåm toát nghieäp: Keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân ñöôïc ghi vaøo baûng ñieåm cuûa sinh 

vieân theo töøng hoïc phaàn, chæ laáy keát quaû cao nhaát trong caùc laàn thi cuûa hoïc phaàn. Trong 

baûng ñieåm coù ghi chuyeân ngaønh (höôùng chuyeân saâu) hoaëc ngaønh phuï neáu coù.  

Ñieàu 36.  Baûo löu keát quaû, chuyeån loaïi hình ñaøo taïo 

1.  Neáu sinh vieân ñöôïc pheùp hoïc cuøng luùc hai chöông trình vaø keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân 

thoaû maõn quy ñònh veà xeùt vaø coâng nhaän toát nghieäp thì sinh vieân ñöôïc xeùt caáp caùc baèng toát 

nghieäp khaùc nhau töông öùng vôùi caùc ngaønh ñaøo taïo ñoù. Nhaø tröôøng seõ coù quy ñònh cuï theå veà 

vieäc hoïc cuøng luùc nhieàu chöông trình. 

2. Nhöõng sinh vieân chöa ñaït caùc chöùng chæ Giaùo duïc quoác phoøng vaø Giaùo duïc theå chaát, 

chöùng nhaän ngoaïi ngöõ nhöng ñaõ heát thôøi gian toái ña ñöôïc pheùp hoïc, trong thôøi haïn 5 naêm 

tính töø ngaøy phaûi ngöøng hoïc, ñöôïc trôû veà tröôøng ñaêng kyù hoïc phaàn vaø thi laïi nhaèm  ñaït caùc 

chöùng chæ vaø chöùng nhaän naøy ñeå coù ñuû ñieàu kieän xeùt toát nghieäp. 

3. Nhöõng sinh vieân khoâng ñuû ñieàu kieän caáp baèng toát nghieäp vaø ñaõ heát thôøi haïn toái ña ñöôïc 

pheùp hoïc thì ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän keát quaû hoïc taäp cuûa caùc hoïc phaàn ñaõ hoïc trong 

chöông trình ñaøo taïo cuûa tröôøng. 

4. Sinh vieân khoâng toát nghieäp ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän veà caùc hoïc phaàn ñaõ hoïc trong 

chöông trình cuûa tröôøng. Nhöõng sinh vieân naøy neáu coù nhu caàu ñöôïc quyeàn laøm ñôn xin pheùp 

chuyeån qua caùc chöông trình ñaøo taïo khaùc theo quy ñònh taïi khoaûn 6 ñieàu 28 cuûa Quy cheá 

43/2007 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo nhöng chæ thöïc söï ñöôïc chuyeån khi Hieäu tröôûng cho 

pheùp. 

Chöông 6. ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH 

Ñieàu 37.  

1. Quy ñònh veà ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ laø söï cuï theå hoùa Quy cheá 43/2007/QÑ-BGDÑT 

cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo nhaèm thoáng nhaát coâng taùc toå chöùc ñaøo taïo, quaûn lyù vaø phuïc vuï 

ñaøo taïo ñaïi hoïc, cao ñaúng theo hoïc cheá tín chæ cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaø Laït. Caùc quy ñònh 

tröôùc ñaây cuûa tröôøng traùi vôùi quy ñònh naøy ñeàu baõi boû. 

2. Ngoaøi quy ñònh naøy, nhaø tröôøng seõ ban haønh caùc quy ñònh veà thöïc taäp thöïc teá, khoaù luaän 

toát nghieäp, quaûn lyù vaø caáp phaùt vaên baèng-chöùng chæ; veà ñaøo taïo lieân thoâng, hoïc baèng hai vaø 



hoïc cuøng luùc hai baèng; veà ñaøo taïo Sau ñaïi hoïc vaø ñaøo taïo Trung hoïc chuyeân nghieäp, cuøng 

caùc quy ñònh caàn thieát khaùc. 

3. Khi caùc heä ñaøo taïo vaø caùc baäc ñaøo taïo khaùc nhau cuøng tuaân thuû hoïc cheá tín chæ thì nhaø 

tröôøng seõ aùp duïng quy ñònh veà ñaøo taïo tín chæ cho taát caû caùc loaïi hình ñaøo taïo vaø caùc baäc 

ñaøo taïo trong tröôøng. 

4. Trong quaù trình thöïc hieän, seõ tieáp tuïc nghieân cöùu chænh söûa ñeå quy ñònh veà ñaøo taïo phuø 

hôïp vôùi söï thay ñoåi vaø phaùt trieån cuûa nhaø tröôøng. 

 

       Ñaø Laït, ngaøy 22 thaùng 5 naêm 2008 

          HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT 

 

 

             PGS.TS. LEÂ  BAÙ  DŨNG 

    (Ñaõ kyù) 



 

6.  NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA  

( tr ích Điều lệ Trường đại  học ban hành theo quyết  định  

số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ ) 

 

Điều 42.  Các bộ môn  
 

1. Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của trường đại học, chịu trách nhiệm về 

học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.  

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo và đề nghị của Trưởng khoa, Hiệu trưởng 

quyết định việc thành lập, giải thể và quy định nhiệm vụ cụ thể của bộ môn. Bộ môn hoạt động theo 

quy chế do Hiệu trưởng quy định. 

2. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong 

chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;  

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên 

quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao; 

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo; 

d) Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và 

công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức 

khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt 

động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; 

đ) Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ  thuộc chuyên ngành; 

e) Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho một hoặc một số chuyên ngành; chủ trì việc đào tạo các 

chuyên ngành sau đại học; 

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn. 

3. Đứng đầu bộ môn là Trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên 

cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong bộ môn. Trưởng bộ 

môn là nhà khoa học có uy tín của chuyên ngành đào tạo tương ứng. Nhiệm kỳ của Trưởng bộ môn là 

5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn cụ thể và giới hạn về độ tuổi của Trưởng Bộ môn do 

Hiệu trưởng quy định nhưng không vượt quá tuổi lao động quy định tại Luật Lao động đối với các 

trường công lập hoặc tuổi quy định tại quy chế về tổ chức và hoạt động của từng loại hình trường đối 

với các trường ngoài công lập. 

(Trích nguyên văn nội dung, thêm in đậm và gạch chân)                     



7. MOÂ TAÛ HOÏC PHAÀN 

CHÖÔNG TRÌNH  BỒI DƯỠNG GỈANG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

1. BD01: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam: 2 tín chỉ  
- Sơ lược lịch sử phát triển giáo dục đại học thế giới và Việt Nam . 

- Xu hướng phát triển giáo dục đại học thế giới. 

- Chiến lược đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. 

- Quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam. 

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt. 

  Học viên nghe giảng, thảo luận nhóm và tự nghiên cứu để viết bài thu hoạch (thay bài thi). 

 

2. BD02. Tâm lý giáo dục học đại học: 2 tín chỉ 
- Bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lý người.  

- Đặc điểm tâm lý lứa tuổi thanh niên - sinh viên. 

- Cơ sở tâm lý học của quá trình dạy học và giáo dục sinh viên đại học. 

- Đặc điểm lao động sư phạm đại học và những yêu cầu về nhân cách người giảng viên đại học. 

- Đặc điểm của giao tiếp sư phạm đại học. 

 Học viên làm bài thi tự luận 

3. BD03. Lý luận và phương pháp dạy học đại học: 2 tín chỉ 
- Lý luận về quá trình dạy học đại học. 

- Nhiệm vụ và chức năng của giảng viên đại học. 

- Mục tiêu và nguyên tắc dạy học đại học. 

- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học. 

- Các kỹ năng dạy học cơ bản. 

 Học viên làm bài thi tự luận 

4. BD04. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo: 2tín chỉ  
- Chương trình, chương trình khung và khung chương trình. 

- Cấu trúc chương trình. 

- Phát triển chương trình. 

- Phân cấp quản lý chương trình. 

- Tổ chức quá trình đào tạo theo tín chỉ   

- Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo ở một trường đại học. 

  Học viên nghe giảng, thảo luận nhóm và tự nghiên cứu để viết bài thu hoạch (thay bài thi). 

5.BD05. Đánh giá và kiểm định trong giáo dục đại học: 2 tín chỉ 
- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên. 

- Quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường đại học. 

- Kiểm định chất lượng trường đại học. 

- Kiểm định chất lượng chương trình. 

- Kết quả và định hướng công tác kiểm định ở trường Đại học Đà Lạt  

 Học viên thảo luận nhóm,  tự thiết kế form đánh giá, thử nghiệm đánh giá, nộp kết quả (thay bài 

thi) 

6. BD06. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học: 2 tín chỉ 
- Sử dụng phương tiện  trực quan trên giảng đường. 

- Sử dụng các thiết bị thí nghiệm, thực hành trong dạy học; 

- Tìm kiếm và khai thác các nguồn dữ liệu phục vụ dạy học;  

- Intenet và  truyền thông đa phương tiện; 

- Biên soạn và giảng dạy giáo trình điện tử; 

- Đánh giá hệ thống thông tin và sử dụng hệ thống E-Learning tại trường Đại học Đà Lạt. 

 Thực hành soạn thảo và trình diễn một bài giảng (thay bài thi). 

7. BD07. Phương pháp giảng dạy chuyên ngành: 3 tín chỉ 

- Phương pháp giảng dạy ngành, chuyên ngành, học phần; 

- Vấn đề thực hành, thực tập, tiểu luận, khóa luận chuyên ngành; 



- Vấn đề nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu; 

- Đánh giá thực trạng bộ môn và công tác chuyên môn tại bộ môn và khoa. 

 Thực hành 1-2 tiết giảng chuẩn để Hội đồng khoa học hoặc bộ môn đánh giá, góp ý và cho điểm 

(thay bài thi). 

 

(Trích Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng 

đã được Bộ GDĐT phê duyệt năm 2011. Đến năm 2013, theo Quy định mới của Cục Nhà giáo, 

Trường Đại học Đà Lạt đã điều chỉnh). 


