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BO GIAO DITJC vA DAO T4O CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
DAJ HQC THAI NGUYEN Dc 1p  — Tr do — Hnh phüc 

QUY DINH 
* • ' A - * * Tuyen sinh va dao to trinh dç thc si cua Di hçc Thai Nguyen 

(Ban hành kern theo Quyê't dfnh  s:  *1  /QD-DHTN ngày ZS tháng Of näm 2022 
cüa Giám &4c Dgi hQc Thai Nguyen) 

Chiwng I 

NH1JG QUY DINH CHUNG 

• •A ., 
Dieu 1. Pham vi dieu chinh 

1. Quy djnh nay nhm ci th hóa cac nOi  dung cüa Quy ch tuyn sinh và 

dào tao  trInh d thac sT ban hành kern theo Thông tix s 23/202 1/TT-BGDDT ngày 

30 tháng 8 nám 2021 cüa Bô trtthng B Giáo d%ic va Dao tao. 

2. Van bàn nay quy djnh v tuyn sinh và dào tao  trInh d thac si cüa Dai 

hQc Thai Nguyen (DHTN) bao gm: tuyn sinh; chuong trInh dào tao;  t churc và 

quân l dào tao;  thim vi và quyn han  cüa DHTN, don vj dào tao,  giâng viên và 

hyc viên; khiu nai,  t cáo, thanh tra, kim tra va xir l' vi pham. 

Diu 2. Di tirQ'ng áp diing 

1. Quy djnh nay áp dçing d6i vâi DHTN, các trtthng dai  hc thành viên, 

Tnthng Ngoai ngtr, Khoa Quc t va Phân hiu DHTN dtrcic giao thim vi dào 
tao trInh d thac si (sau day gi chung là dan vj dào tao),  vin nghiên ciru phi 

hqp dào tao  trinh d thac si vâi DHTN, các th chüc và cá nhân có lien quan. 

2. Quy djnh nay không áp ding di v&i các chuong trInh dào tao  trInh d 

thac si, các chuang trInh lien k& dào tao  trInh d thac si gifta DHTN vâi các co 

sâ dào tao  cüa nuóc ngoài do co sà dào tao  nuâc ngoài cap bang. 

Diu 3. Chiroiig trInh dào to 

1. Chuong trInh dào tao  trInh dO thac si do dan vj dào tao  xây dimg và ban 

hành theo djnh huâng nghien cüu hoc djnh hi.róng urng d%ing, dáp üng yêu c.0 
cüa Khung trInh dO quc gia Vit Narn va quy djnh v chun chucmg trInh dào 

tao cüa BO Giáo dic và Dào tao,  dáp 1mg cac diu kin sau: 

a) Kh& lucing h9c tp ti thiu 60 tin chi d6i vâi nguäi trInh dO dai h9c 

thuOc cüng nhóm ngành. 
.h , , 

b) Chuan dau ra bao gom kien thuc thçrc te va kien thuc ly thuyet; ky nang 
nhn thüc, k5 näng thrc hành ngh nghip và k5 nng giao tip, 1mg xlr; mIre dO 
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tr chü và trách nhim cá nhân trong vic áp ding kin thüc, k51 nàng d thrc hin 

các thim vi chuyên mon cüa ngithi t6t nghip trmnh dO thac si phâi dat  Bc 7 cüa 

Khung trInh dO qu6c gia Vit Nam và quy djnh v chun chtrang trInh dào tao  cüa 

BO Giáo dic và Dào tao. Ngoi ngO ducc chap thin trong chun du vào và chun 
du ra di vài mi ngithi h9c phãi cing mOt  ngôn ngü. 

2. Xây dmg chtrmg trInh dào tao 

a) Xác djnh rô mi,ic tiêu, chun d.0 ra cüa mi chuyên ngãnh; kh& hrgng 
kin thüc, cu true chucmg trmnh vâ yêu cu d6i vâi h9c ph.n t6t nghip, phü hcip 

voi djnh hithng nghien elm hoc djnh hi.ràng 1mg diing, phü hqp väi các quy ctjnh 

hin hành cüa Bô Giáo diic và Dào tao  và DHTN. Chucmg trInh dào tao  phâi quy 
djnh danh mic ngành phü hcip di vói ngithi h9c ctA t& nghip trInh dO ctai h9c 

(hoc trInh dO ti.rclng di.rorng trâ len). 

b) Chrnmg trInh dào tao  theo djnh huóng nghiên cüu Co mic tiêu và nOi 
dung theo hing chuyên sâu v nguyen 1, 1 thuyt c ban trong các linh vre 
khoa h9c, phát trin các cong ngh ngun lam nn tang d phát triên các lTnh vrc 

khoa hçc 1mg diving và cong ngh. 

c) Chucmg trInh dào tao  theo djnh hithng umng diing có miic tiêu và nOi  dung 
theo huàng phát trin kt qua nghiên cüu cci ban, 1mg diing cac cong ngh ngun 
thãnh các giái pháp cong ngh, quy trInh quãn l), thit k cac cong ci hoàn chinh 
phiic vi thu câu da dng cüa con ngr?ii. 

d) D ci.rang chi tit hc phn cüa chuang trInh dào tao  trinh dO thac si bao 
gm: mvc  tiêu; chu.n du ra; s6 tin chi; cac hçc ph.n bt buOc,  các hQc phAn tij 
chQn; nOi  dung, hInh thüc t chüc dy h9c; hInh thlrc và phtrcmg pháp kim tra 
dánh giá; h9c 1iu cUa h9c ph.n; cac nOi  dung khác theo yêu c.0 cüa hçc phn Va 
theo quy djnh cüa dcm vj dào tao. 

3. Cu tnic và nOi  dung chuong trinh dào tao  barn bão các yêu cu sau: 

a) Dinh huàng nghiên clru: Kh& luçing nghiên clru khoa hçc tü 24 dn 30 
tin chi, bao gôm 12 den 15 tin chi cho 1un van, 12 den 15 tin chi cho các do an, 

P A A •A p p dir an, chuyen de nghien cuu khac. 

b) Djnh hithng 1mg diing: Thrctp tü06 dn09 tin chi; hçc phn t& nghip 
tir 06 den 09 tm chi ducri hrnh thuc de an, do an hoac dirr an. 

c) NOi  dung chuong trInh dào tao  thac sT phai thrc hin miic tiêu và dat 
duçic chun d.0 ra dA xác djnh; dam bâo cho h9c viên duqc b sung và nng cao 
kiên thlrc nganh, chuyên ngành; thng cuOng kiên thlrc lien ngành; nãng cao näng 
l%rc thirc hin cong tác chuyên mon và nghiên clru khoa h9c trong ngành, chuyên 
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ngành dào tao.  PhAn kin thrc ô' trInh dO ctai hQc (nu can phái nhAc lai)  không 
vixcit qua 5% thôi krcing mi h9c ph.n. 

d) Chuang trInh dào tao  trInh dO thac sT gm ba phn: Kin thüc chung, 
kin thrc ca sâ và chuyên ngành, Iun van thac si hoc d an, d an, d an. Thu 
truông don vj dào tao  quyt djth t 1 kin thüc cci so, chuyên ngành trong chucing 
trInh dào tao. 

4. Thm quy&n xay d%rng vá ban hành chuong trInh dào tao 

a) Chuong trInh dào tao  do Thu truOng don vj dào tao  t churc xay dirng 
theo quy djnh hin hãnh v diu kiin m& ngành, chuyên ngành dào tao  trInh dO 
thac si và v quy trInh xây dirng, th.m djnh và ban hành chuong trInh dào tao. 

b) Sau mi khóa hçc, Thu triiOng don vj dao tao  th chüc rà soát, sira di, 
cp nht, b sung, hoàn thin chrnmg trInh dào tao  d dáp üng yêu c.0 nâng cao 
ch&t lucing và tip cn vOi chucmg trInh dao tao  trên th giOi. Vic süa di, b 
sung chuong trrnh dao tao  (neu co) th%rc hiçn theo quy trrnh xay drng, tham dnh 
và ban hânh chuorng trInh dào tao  hin hành. 

c) Thu trtrOng don vj dào tao  quyt djnh vic sir diving chuong trInh dâo tao 

thac Si dang duqc áp dingO mOt  trtthng  dai  h9c trênth giOi, dA duqc kim djnh 
bai to chuc kiem dnh chat luqng giao diic duçc BQ Giao diic va Dao tao  cong 

nhn, Co diu chinh cho phü hcip vOi DHTN, duçic HOi  dng khoa hc và dào tao 

cüa don vj dào tao  thông qua và phái tuãn thu các quy djnh hin hành cüa pháp 

1ut v sO hUu trI tue. 
A I A A A• 

d) Khuyen khich vice xay drng ni dung chuong trinh dao tao  cua nganh, 
chuyên ngành trong do huy dng duqe thi da ngun 1irc v giâng vien, co si v.t 

chAt cüa toàn DHTN tham gia và phc vi dào tao. 

d) Thu truOng don vj dào tao  báo cáo DHTN v chuong trInh dào tao  thac 

Si truoc khi trien khai dao tao  de thrc hiçn quan ly, chi dao  va thong bao cong 

khai trên trang thông tin din tü cüa don vj dào tao. 

5. Chuong trInh dào tao  áp diing chung di v&i các hInh thüc, phuang thüc 

to chuc dao tao  va doi tuqng nguoi h9c khac nhau. Chuong trrnh dao tao  duqc 

thrc hin d cAp bang thac si theo Quy djnh nay; không cAp them mOt  van bang 

giáo dic dai  hçc khác. Nhng thay d&, diu chinh lien quan dn chuong trInh dào 
tao ducic thirc hin theo quy djnh hin hành và cong b cho h9c viên truOc khi áp 

diing. 
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Diu 4. llInh thü'c, thôi gian và ngôn ngü dào to 

1. HInh thirc dào tao  chInh quy ap ding cho chuang trInh djnh hràng 

ngliiên cüu và chucing trInh djnh huó'ng irng diing. Hlnh thüc dào tao  vra lam vüa 
, , . . 

hc ap d%lng cho chuo'ng trinh dnh huang rng ding. Thai gian to chuc hoat d9ng 
giãng dy d& vóimi hInh thüc dào tao  thirc hin theo Quy ch dào tao  trmnh dO 
dai hoc cüa Bô Giáo dic và Dào t?o. 

2. DM vâi mi hInh thüc dào tao,  don vj dào tao  cung ctp k hoach  h9c tp 
chu&n toàn khóa cho tüng chi.rong trmnh dào tao  d djnh hi.nng cho hçc viên. Th&i 
gian dào tao  duçic quy djnh nhu sau: 

a) Thai gian theo kê hoach  h9c tp chuân toàn khóa phâi phü hqp vài thai 
gian quy djnh trong Khung co c.0 h thng giáo dic quc dan, dng th?ñ bão dam 
da s6 h9c viên hoàn thãnh chuong trInh dào tao. 

b) Thi gian theo k hoach hçc t.p chun toàn khóa d& vâi hInh thüc dào 

tao vüa lam vüa h9c dài han It nht 20% so vài hInh thüc dào tao  chInh quy cüa 
cüng chuong trInh dào tao. 

c) Th&i gian ti da ct h9c viên hoàn thành khóa h9c duqc ghi trong quy 
djnh cüa don vj dào tao  nhung không vixçlt qua 02 l.n th&i gian theo k hoach hçc 
tap chu.n toàn khóa di v&i mi hInh thic dào tao. 

3. Ngon ng chinh thc dung trong dào tao  là ting Vit. T chüc dào tao 
b.ng ngôn ng nuvc ngoài do Giám dc DHTN quyt dnh theo quy djnh cüa Thu 
tuóng ChInh phü trén co s& d nghj cUa Thu tru&ng don vi dào tao. 

Diu 5. Cong nhn kt qua h9c tp và chuyn di tin chi 
A A A A A 9 A 1. Hc vien duc xem xet cong than va chuyen doi tin chi cua m9t so hQc 

ph.n khi dã hçc mOt  chiscrng trInh dào tao  thac sI khác hoc dã t6t nghip mOt 
chuong trInh dào tao  chuyên sâu dc thu theo quy djnh tai  Diu 14 Nghj djnh s 
99/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 nàm 2019 cüa Chinh phü quy djnh chi tit và 
hu9ng dn thi hành mOt  s di&u cüa Lust süa dii, b sung mOt  s diu cüa Lut 
Giáo diic dai  hçc. S tin chi duqc cong nhn và chuyn di không vi.rqt qua 30 tin 
chi. 

2. Sinh viên dang hçc chuong trInh dào tao dai h9c ô mOt  don vj dào tao 
thuOc DHTN (hoc trInh dO tuang throng trâ len) cô h9c hjc tmnh theo diem trung 
bInh tIch IUy xp l°ai  khá trô len có th duqc dang k h9c truàc mOt  s hçc ph.n 
cüa chuong trInh dào t?o  thac sI tai  cüng don vi dào tao  hoc don vj âàø tao  khác 
thuOc DHTN. S tin chi duqc Cong nhn không vuqt qua 15 tin chi. 



3. NhUng hc phn disçic xét cong nhn và chuyn cti tin chi theo quy djnh 
tai khoãn lvàkhoan 2 Diu nay khi dap üngcac yeu cu sau: 

a) Dap ung chuan ctau ra, yeu cau ye giang vien, khoi luqng hçc tp va cac 
yéu cu khác cüa hçc phn trong chuong trInh dào tao  thac sl. 

b) Dim dánh giá dat  tr 5,5 dim (hoc quy di tuong dixong) trâ len. 

c) Th&i dim hoàn thành không qua 05 nãm tInh tii thii dim xét cong 
nh.n, chuyn dii. 

4. Don vj dào tao  quy djnh cii th: 

a) Diu kin, tiêu chi dánh giá, quy trInh xét cong th.n kt qua h9c t.p Va 
chuyn di tin chi. 

b) Diu kin, quy trInh sinh vien clAng k h9c theo quy djnh tai  khoãn 2 
Dieu nay. 

c) Thii gian hiu lrc cüa k& qua hçc tp d xem xét cOng nhn và chuyn 
dôi tin chi. 

d) Các h9c phn (hoc nhóm h9c phn) và s tIn chi duqc cong nhn, 
chuyn di theo di tuçlng nguôi hçc và chuong trInh dào tao. 

Chuong II 

TUYEN SINH 

Diu 6. IMi tirçPng và diu kiin dy tuyn 
A '• ,. 1. Yeu cau doi voi ngucn d%r tuyen: 

a) DA t& nghip hoc dã dü diu kin cong nhn t& nghip dai  h9c hoc trinh 

d tuong dixang tr& len) ngành phü hcip. 

b) Co näng hrc ngoai ng tr Bc 3 trâ len theo Khung nng 1?c  ngoai ngU 6 

b.c dung cho Vit Nam. 

c) Di vâi ohuong trInh djnh huâng nghiên ciru yêu cAu hng t6t nghip tir 
khá tth len hoc có cong b6 khoa hçc lien quan dn 11th vrc s h9c tip, nghin cüu. 
Cong b6 khoa h9c duçc quy djnh ci th thu sau: 

- Là tác già chInh cUa It nht 01 báo cáo hOi  nghj khoa h9c, bài báo khoa 
hoc duçic cong b6 trong cac .n phm thuc danh mic WoS/Scopus, hoc chuong 
sách tham khão do các nhà xu&t bàn quc t có uy tin phát hành, hoc bài báo 
clang trên các tap  chI khoa hQc trong rnthc duqc HOi  ding Giáo su Nba nuâc quy 
djnh khung dim dánh giá tói 0,5 tr& len theo ngãnh dào tao,  hoc sách chuyên 

9 F 9 6 F P 9 P P F 9 A F khao co chi so ISBN do cac nha xuat ban co uy tin trong nuoc va quoc te phat 
hành; 
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- Là tác giã hoc ding tác giâ cüa 01 k& qua nghién ciiu, üng dmg khoa 
h9c, Cong ngh dA däng k va ducic cp bng dc quyn sang ch qu6c gia, qu6c 
t; hoc 01 giãi th.ithng chInh thüc cüa cu,c thi quc gia, qu6c t duçic cong nhn 
bôi ca quan quãn l2 nhà nuâc có thm quyn d6i vói linh virc ngh thut và nhóm 
ngành th dic, th thao. 

d) Co 1 ljch ban than rô rang, không trong thii gian thi hành kS'  lut tr 
mrc cânh cáo tr& len va không trong thai gian thi hành an hInh sr, duçc ca quan 
quàn l nhân sir nai dang lam vic hoc chInh quyn dja phucmg non cix tth xác 
nhn. 

d) Np h son, 1 phi dlàng k dirr tuyn dy dü, dung thôi han  theo quy djnh 
cüa DHTN. 

#' I A A I A S S A •P e) Dap img cac yeu cau khac cua chuan chuong trinh dao tao  do BQ Giao diic 
va Dào tao  ban hãnh và theo quy djnh cüa chuong trInh dào tao. 

2. Ngành phü hcrp &rçic nêu tai  khoãn I Diêu nay và tai  các diu khác cüa 
Quy djnh nay là nganh dào tao  0 trInh d dai  h9c (ho.c trInh d tiwng ducrng tr& 
len) trang bj cho ngui h9c nn tang chuyên mOn c.n thit d h9c tip chixong 
trInh dào tao  thac si cüa ngành tucrng üng, duçic quy djnh cii th trong chu.n du 
vao cüa chuccng trInh dào tao  thac Si; don vj dào tao  quy djnh nhng truàng hp 
phâi hoàn thành yeu cu hc b sung trithc khi dr tuyn. 

Di vâi các ngành quân trj và quãn 1, dào tao  theo chirong trInh thac si 
djnh hi.ró'ng 1mg dçtng, ngãnh phü hcp i trInh d dai  hQc bao gm nMng ngành 
lien quan trirc tip tói chuyên môn, ngh nghip cüa linh virc quán trj, quán 15'. 
Don vi dào tao  quy djnh ciii th diu kin v kinh nghim cong tác chuyên mOn 
doi voni nguai dr tuyen co bang tot nghiep trinh d dai  h9c nganh phu hqp trong 
D an tuyn sinh. 

3. Ngtthi di,r tuyn dáp 1mg yêu cu quy djnh tai  dim b khoãn 1 Diu nay 
khi có mt trong các van b.ng, chüng chi sau: 

a) B&ng t& nghip trInh d dai  hc tri len ngành ngôn ngü nuOc ngoài; 
ho.c b&ng t& nghip trInh d dai  h9c tth len ma chuong trmnh &rgC thc hin chü 
yu bang ngôn ng niràc ngoai (It nht 75% thng s tin chi duqc giãng day  b&ng 
ngôn ngt niróc ngoai). 

b) Bn t& nghip trInh d di hçc tr& len do DHTN hoc don vj dào tao 
cüa DHTN cp trong thai gian không qua 02 nãm. ma  chun d.0 ra cüa chuong 
trInh dã dáp üng yêu cu ngoi ng& dat  trInh dO Bc 3 trâ len theo Khung nng 
hrc ngoi ngü 6 btc dung cho Vit Nam. 
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c) MOt  trong các vn bang hoc churng chi ngoai ngü dat  trInh d txcYng 
duang Bc 3 trâ len theo Khung nng 1irc ngoai ngO 6 bc dung cho Vit Nam 
quy djnh tai  Phi liic III cUa Quy ctjnh nay hoc cáo chüng chi tuclng ducing khác 
do Bô Giáo d%ic và Dào tao  cong b6, con hiu 1irc tlnh dn ngày d.ng kdr tun. 

4. Nguai dir tuyen la cong dan nucc ngoai neu dang ky theo h9c cac chtrang 
trInh dào tao  thac si b&ng ting Vit phãi dat  trinh dO ting Vit tü Bc 4 tr& len 
theo Khung nàng 1rc ting Vit dung cho nguOi nithc ngoài hoc dâ t6t nghip 
dai h9c (hoc trInh dO tucmg ducing tth len) ma chucmg trInh dao tao  duçic giãng 
day bang ting Vit; dáp üng yêu cu v ngoi ngr thu hai theo quy djnh cüa don 
vi dào tao  (nu co). 

5. Di vói chucmg trmnh dào tao  dixqc  day  và hçc bng ting nuâc ngoài, 
• 0 1 P A . - P A - nguoi dr tuyen phai dap ung yeu cau ye ngoai ngtr, C%I the khi co m9t trong nhimg 

van bang, chüng chi sau: 

a) Bng t6t nghip trInh dO dai h9c trâ len ngành ngôn ng sir ding trong 
giãng day;  ho.c b&ng t& nghip trInh dO dai h9c trâ len ma chucing trInh duc 

thrc hin chü yêu bang ngôn ng sü diing trong giãng day (It nhât 75% tong so 

P 0 •9 A - P tin chi duçic giang day bang ngon ngu nuoc ngoai). 

b) MOt  trong các van bang hoc chirng chi cüa ngôn ng& sü dng trong 
giáng day dat trmnh dO tucing throng Bc 4 trâ len theo Khung nang lirc ngoai ngC 

6 b.c dung cho Vit Nam quy djnh tai  Phii 1%ic III cüa Quy djnh nay hoc các 

chirng chi tuclng throng khác do Bô Giáo dic và Dáo tao  cong b, cOn hiu l%rc 

tinh dn ngày clang k) di,r tuyên. 

6. Diu kin dir tuyn thuOc  truông hçip dc bit do Giám dc DHTN xem 

xét, quyt djnh tren cci so d nghj cüa Thu trithng don vi dâo tao. 

Diu 7. Di tirqng và chInh sách tru tiên 

1. D6i ti.rqng tnt tien 

a) NguOi có thOi gian cong tác lien tic tr 02 nãm trO len (tInh dn ngày hêt 

han nOp h so clang k dr tuyn) tai  các dja phucing ducic quy djnh là Thu vrc 1 

trong Quy ch tuyn sinh dai  h9c, cao d&ng h chInh quy hin hành. NguOi dr 

tuyn phài np quyt djnh tip nhn Cong tác hoc diu dOng, bit phái cong tác 
cüa cci quan, t6 chirc có thm quyn. 

b) Thucing binh, nguOi huOng chlnh sách thu thi.rong binh. 

c) Con lit sT. 

d) Anh hung 1rc luqng vu trang, anh hung lao dng. 
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ci) Ngithi dan tOe  thiu s6 Co hO khu thi.thng trü tü 02 näm trô len 
phuang cluçic quy djnh là Khu vrc 1 trong Quy ch tuyn sinh dai  hçc, cao dâng 

h chInh quy hin hành. 

e) Con âê cüa ngthi hoat  dng kháng chin bj nhim cht dOc  bOa h9c, 

duçic Uy ban nhân dan cp tinh cong nh.n bj dj dang,  dj t.t, suy giám khà nàng 

t%r 1rc trong sinh hoat,  h9c tp do hu qua cüa chat dOe  hóa hQc. 

2. Müc uu tiên 
A A 9 9. A Ngucii dr tuyen thu9c doi ttrqng uu tien, ke ca nguoi thu9c nhieu doi tuqng 

uu tiên duçic cong 10 dim (thang dim 100) vào kt qua thi mon ngoai ngü nu 
không thuOc  din duzçic min thi ngoi ng và cong 01 diem (thang diem 10) vào 
a 9 A - A 9 A 9 A A I ket qua thi mon Ca sa hoac  ket qua hpc t.p cua 01 bce phan duqe 1ra chçn de xet 

tuyn. 
. A A • A A A . A Dieu 8. Phirong thirc tuyen sinh, so Ian tuyen sinh, thong bao tuyen 

sinh, tI an tuyn sinh 

1. Phuong thüc tuyn sinh bao gm thi tuyn, xét tuyn hoc kt hqp gifla 
thi tuyn và xét tuyn do DHTN quyt djnh bào dam dánh giá minh bach,  cong 
bang, khách quan và trung thrc v kin thrc, nng 1c cüa ngithi dir tuyn. Giám 
dc DHTN quyt djnh vic th chi'rc tuyn sinh theo hInh thrc trirc tuyn khi dáp 
L'rng nh&ng diu kin dam bão chit 11.rqng thu di vâi tuyn sinh trrc tip. 

2. Vic tuyen sinh duçic to chirc mOt  hoc nhiêu lan trong nàm do Giám doe 
DHTN quyt djnh khi dan vj dào tao  dáp üng dü diu kin bão dam chAt luqng 
thrc hin chuang trInh dào tao  thac si theo quy djnh hin hành. 

3. Thông báo tuyn sinh duqc cong b6 cong khai trên trang thông tin din 
t1r cüa DHTN và dan vj ctào tao  It nhAt 45 ngày tInh dn ngày kt thüc nhn h sa 
d tuyn, bao g6rn nMng thông tin sau: 

a) Di tlrçrng và diu kin dir tuyn. 

b) Chi tiêu tuyn sinh theo chi.rong trInh dào tao,  hInh thIrc dào tao. 

c) Danh miic ngãnh phü hqp cüa tmg chixang trInh dào tao  và quy djnh 
thüng trung hgp phãi hoãn thành hçc b sung. 

d) Ho sa dir tuyén. 

ci) K hotch và phuxxng thüc tuyn sinh. 

e) Müc hc phi, müc thu djch vii tuyn sinh và khoán thu djch viii khác cho 
l trInh tüng nAm hoc, câ khóa hoc. 

g) Thông tin c.n thit khác cüa chuong trmnh âàø tao  và don vj dào tao. 
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4. Thu trithng don vj dào tao  cAn cü vào Quy djth nay và các quy djnh có 
lien quan khác chju trách nhim xay dirng D an tuyn sinh trInh d thac sl (theo 
mu tai  Phii 1ic I), dam báo cung cp dy dü thông tin v phuong thrc tuyn sinh, 
thai gian to chuc tuyen srnh, cac dieu kiçn dam bao chat luçing va nhixng thong 
tin c.n thi& khác. 

Diu 9. Ngành phil hçp vói ngành däng k dy tuyn 

1. Ngành tot nghip cüa nguii d%r tuyn duçic xác cljnh là ngành phü hçp 
vói ngành dAng k dçr tuyn khi có cüng ten trong Danh miic giáo d%ic, dão tao 

A . A cap III hoac cap IV cua h thong giao dic quoc dan. 

2. Giám d6c DHTN quy& djnh danh mic ngành phil hçip vâi nganh clAng 
k dir tuyn không thuc các ngành duçic quy djnh tai  khoãn 1 Diu nay. 

3. Danh mic các ngành phü hqp vâi ngành clAng k di,r tuyn phái ducic 
Cong khai trong thông báo tuyn sinh và trên trang thông tin din tr cüa DHTN. 

4. Danh m1ic ngãnh phü hçip duçic d%r thi vào ngành, chuyên ngành dào tao 
trInh dO thac si thuOc 11th vrc quãn tn, quãn l do Thu tru&ng don vj dào tao  xác 
djnh trong h so d nghj cho phép mô ngành, chuyén ngãnh dào tao  trInh dO thac 

si. Vic thay di danh mic nay do Giám dc DHTN quyt djnh trên co so d nghj 

cüa ThU trl.r&ng don vi dào tao  kern theo biên bàn hQp ghi kin cUa HOi  dng 

khoa hçc và dào tao  cUa don vj dào tao. 

Diu 10. H9c b sung trir&c khi dir tuyn 

1. Don vj dào tao  quy djth nhüng tnthng hqp phãi hoàn thành yêu câu hçc 
,. I I bo sung truoc khi dv tuyen. Ngurn hQc phai cong h9c phi cac h9c phan bo sung 

theo mirc h9c phi quy djnh hin hành di vOi h dai  h9c. 

2. Trên co sO d& nghj cUa trtr&ng khoaltruOng bO mon và truOng phông chüc 
A A 7 1 7 7 

nang/bQ phan quan ly dao tao  sau  dai  hçc, Thu truong don vl dao tao  quyet dnh: 

a) Vic hQc b sung kin thirc di vOi ngirOi dr tuyn có bang t& nghip 
dai h9c nganh phü hçp hoc nganh dUng, ngàth phü hçip nhung dA t& nghip cách 
thiu nAm hoc b.ng t& nghip do ca sO khác c.p nu th.y c.n thit. 

• 
b) NOi  dung kin thUc cn b sung cho ngui dng k dv thi theo quy djnh 

tal khoan 1 va diem a khoan 2 cua Dieu nay. 

c) T chUc vic hçc b sung, cOng khai quy djth v hçc b sung trên trang 
thông tin din tU cUa don vj dào t?o. 
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Diu 11. H so' dir tuyn 

1. Các thu ti1c clang k, 1p danh sách trIch ngang nguii d%r tuyn, xét duyt 

h so clang k dr tuyn thirc hin theo quy djnh cüa DHTN. H so clang k)2 dij 

tuyn bao gm: 

a) Phiu clang k dir tuyn (theo mu tai  Phi 1c II). 

b) So yu l ljch trong thôi han  06tháng tInh ctn ngày np h so clang k 

d%r tuyn, dan ãnh, cong du giáp lai, có xác nhn cüa thu tru&ng co quan, t chüc 
quãn 1 nhân sr ho.c chInh quyn dja phircrng noi ngu&i dr tuyn cu trü. 

c) Cong van cü di dir tuyn dao tao  trInh dO thc sT cüa Co quan quãn 1 trirc 
A S A S S A A tiep theo quy dnh hiçn hanh ye viçc dao tao  va boi duong cong chuc, vien chuc 

(nu ngu&i dir tuyn là cong chüc, viên chüc). 

d) Bàn sao cO cong chirng b.ng t6t nghip dai  h9c và phi 1ic van bang kern 

theo; cac bng c.p lien quan, chüng chi ngoai ngt theo quy djnh. 

d) Bàn sao chiip bIa, mic liic và toàn van cong b khoa h9c. MinK chrng 
kinh nghim nghiên cüu khoa h9c và thâm niên cong tác (neu cO). 

e) Giy t? hçip pháp v d& tuçing ui.i tiên (nu co). 

g) Các tài 1iu lien quan khác theo yêu c.0 cüa dm-i vj dào tao: 

- Giy khám st'rc khOe cüa bnh vin trong vOng 06 tháng tInh dn ngày 
clang k dir tuyn; 

- Bàn sao có cong chirng van b&ng t& nghip trInh dO di hQc các ngành 
ngôn ngO nixàc ngoài, chi.'rng chi ngoai ngc; 

- Ngtthi cO bang t& nghip dai  hçc hoc bang thac sT do co s& dào tao  nithc 
ngoài cp cn có minh chrng v hçc toàn then gian a nuâc ngoài, gm mOt  trong 
các tâi 1iu lien quan sau: (i) xác nh.n cüa co quan dai  din ngoai giao cUa Vit 
Nam a nuóc so tai dâ theo hçc; (ii) xác nhn cüa co sO giáo dic nuOc ngoài noi 

A S A A A I S A • da h9c tap;  (iii) ban sao hqp lç h9 chieu co cong dau ngay xuat, nhap canh; (iv) 
rninh chüng dã clang k vào h thng co sO d 1iu din tü quãn 1' luu h9c sinh 
cüa Bô Giáo duc và Dào tao; 

-03 (ba) ãnh chán dung mOi chiip cO 4cm x 6cm và 02 (hai) phong bI có dan 
tern và ghi clja chi cüa nguOi nhãn. 

NguOi clang k dr tuyn cn mang theo các bàn chInh cua giy ti trong h 
so d xu.t trInh, kim tra khi nOp  h so clang k) dr tuyên. 

2. Chm nht 03 tun trithc ngàythi hoc xét tuyn, DHTN cOng b danh 
sach nguoi dr tuyen, phong thi va so bao danh (neu co) tren trang thong tin din 
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tCr cüa DHTN. Ngithi dr tuyn cn tip nhn thông tin v dçit tuyn sinh trén trang 
thông tin din tü cüa DHTN d th%rc hin dung, dÀy dii trong dçit tuyn sinh. 

3. Trong thii gian quy djnh, don vj dào tao  có trách nhim tip nhn h so 
ding k dr tuyn. Khi nhn hso cAn di chiu các ban sao vói bàn chInh, kim 
tra phat hiçn giay to, thu tic con thieu hoac  chua hqp Ic (neu co) va thong bao, 
huàng dn ngay cho nguôi dir tuyn b sung, hoàn thin d np kjp thtyi h?n.  Don 
vi dào tao  chi duçc thu nhn h so däng k d1r tuyn dä dÀy dii giAy t?i, thu tiic 
hqp 1. Trong và sau ngày thi hoc xét tuyn, DHTN không than và không giái 
quyt d nghj v vic thay di, b sung van bAng, phii 1%ic van bang, dôi tuçing uu 
tien, ctoi tuqng d  thi, chuyen nganh dao tao,  chiing nhan tham nien cong tac cua 
nguôi dr tuyn. 

4. Ngui d tuyn dào tao  bác si ni tn tharn dir tuyn sinh dào tao  trInh 
dQ thac si, neu co nguyen vQng h9c chuong trinh dao tao  trinh dç thac si chuyen 
ngành tuong urng (n&i. co), can np phiu däng k dr tuyn dao tao  trinh dO thac 
si khi clAng k dir tuyn. 

5. S6 luçxng h so clang k dr tuyn: 02 (hai) bO h so, trong do 01 (mOt) 
bO báo cáo DHTN, 01 (mOt) bO luu tai  don vj dào tao. 

Diu 12. Phirong thüc thi tuyn 

1. Các mon thi tuyn sinh: 

Thi tuyn sinh bao gm 03 mon thi, cii th thu sau: 

a) Mon thi ngoi ngt là ting Anh (diu kin chuAn ngoi ngc dAn vao). 
Di vói nguYi d%r tuyn chuyên ngành ngôn ngO nuôc ngoài, mon thi ngoai ng 
là mOt  trong b6n ngôn ng: ting Nga, ting Anh, ting Pháp, ting Trung Quc. 
Dng thirc d thi mOn ting Anh phâi dam bào xác djnh ducic trInh dO Bc 3 theo 
Khung näng 1%rc ngoi ngü 6 b.c ding cho Vit Nam; trInh dO và dng thüc d thi 
ngoi ngü khác do Giám dc DHTN quy djnh và cong khai trong thông báo tuyn 
sinh ciia DHTN. 

b) Mon Co s& và mon Chii ch& ciia nganh, chuyên nganh. Giám d6c DHTN 
ban hành danh mic mOn Co s&, mon Cliii ch6t theo clang k m& chuyên ngành 
dào tao  trInh dO thac sT dA duçic phê duyt, thông báo cong khai trong thông báo 
tuyn sinh và trên trang thông tin din tCr cUa DHTN. 

c) D6i vâi ngành, chuyên ngành dc thU hoc chuong trInh dào tao  thac sT 

theo djnh huOng 1rng ding, don vj dào tao  có th xác djnh ngay trong d an ma 
chuyên ngành hoc d nghj DHTN xem xét thay mon thi Co sâ b&ng phuong thuc 
kim tra nAng 1%rc khac phii hcip vói yêu cAu cUa chuong trInh dào tao  chuyên 
nganh. Phucmg thiic kim tra nàng lirc nguM dr tuyn phâi duçc quy djnh ci th 
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v yêu c.0 kirn tra, thang dim và thrc hin d6i vâi t.t cã nguôi d tuyên vào 

chuyên ngãnh. 

2. Nguii dr tuyn dat  näng 1rc ngoai ng theo quy djnh tai  dim b khoàn 

1 Diu 6 Quy djnh nay dixcrc min thi mon ngoai ngi. 

3. Vic thay di mon thi tuyn sinh hoc phucmg thüc kim tra näng 1c 
ngu1i dr tuyn do Giárn dc DHTN quyt djth và báo cáo BO Giáo diic và Dào 
tao tniâc khi thông báo tuyn sinh, trên ccy si van ban c1 nghj cUa Thu truOng dan 

v dao tao  kern theo bien ban ghi y hen lien quan cua H91 dong khoa hQc va dao 

tao cüa dan vj dao tao. 

Diu 13. Phirong thüc xét tuyn, xét tuyn kt hç'p thi tuyn 

1. T chüc tuyn sinh theo phucmg thüc xét tuyn dam bão các tiêu chI sau: 

a) Can cü kt qua h9c t.p & trInh d dai  h9c hoc tixcing dixang d xét tuyn. 

b) Truâng khoa chuyên mOn 1a chQn 02 h9c ph.n quan trQng trong các 

h9c phn bt buc theo yeu ctu cüa ngành dào tao  trInh d thac si d dánh giá 
kin thüc chuyên mon & trinh d di h9c cüa ngu&i dir tuyn. Kt qua mi h9c 

9 9 dS 9 A A . A A phan a trrnh d9 da'  h9c six d%Ing de xet tuyen hoac  ket qua thi cua hQc phan bo 
sung kin thirc (nu co) phái dat  It nh& 50% thang dim cUa hQc ph.n do. 

c) Di vOi chiiang trmnh thac sl theo dlnh  huOng nghien cüu, ngoài yêu c.0 
tai diem a, diem b khoan nay, DHTN thrc hiçn xet tuyen doi vai nguai dir tuyen 
có bAng tot nghip dai  hçc xêp l°ai  khá tr& len hoc cO cong bô khoa h9c lien 
quan den 11th vrc s h9c tip,  nghien ciru. Cong bô khoa hçc duqc quy dôi diem 
theo quy djnh d sü d%ing lam mOt  tiêu chI xét tuyên. 

d) Ngoái quy djnh tai  dim a, dim b, dim c khoãn nay, dan vj dâo tao  quy 
djnh them tiêu chI xét tuyên riêng tai  D an tuyn sinh di vói tüng chtrang trInh 
dào tao  grn có Ca chuang trmnh dào tao  theo djnh huâng nghiên cüu và theo dlnh 
hithng ing diing. 

2. T chirc thi tuyn xác djnh diu kin chun ngoai ng du vào d6i vâi 
mon ting Anh và d6i v&i ngithi dir tuyn chuyên ngành ngôn ng& nithc ngoài 
duoc thirc hin theo quy djnh tai  dim a khoán 1 Diu 12 Quy djnh nay. Tnx&ng 
hcip tat ca ngithi dng k dr tuyn dt chun ngoai ngü du vào theo quy djnh, 
DHTN t chirc xét tuyn theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay. 

3. Giám dc DHTN quy djnh cii th v quy trinh xét tuyn trong các dcit 
tuyn sinh trInh d thac sl tai  DHTN, trong dO bao gm các buâc xét tuyn, các 
tiêu chI và phtrang an xét tuyn. 
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A * A A • * A Dieu 14. HQi dong tuyen sinh va cac ban giup vlec H9i dong 

1. Giám dc DHTN ra quy& dljnh thànhlp Hi dng tuyn sinh. Thành ph.n 
cüa Hi dbng tuyn sinh gm: Chü tjch, Phó Chü tjch, Uy viên thithng trirc và cáo 
u ,  viên. 

- Chü tjch: Giám dc DHTN hoc Phó Giám d6c DHTN duqc Giám dc 
DHTN u quyn; 

- Phó Chü tjch Hi dông: Phó Giám doe DHTN hoc Trithng ban Ban Dào 

tao; 

- Uy vien thuô'ng trirc: Tnthng ban Ban Dào tao  hoc Phó trixông ban Ban 

Dào tao; 

- Cáo u' viên: Thu trithng dan vj dâo tao  &rçYc giao nhim vi dào tao  trInh 
A . n h dç thac si va mçt so lath dao  ban chuc nang cua DHTN. 

2. Trách nhim và quyn han  cüa  HOi  dng tuyn sinh: Thông báo tuyn 

sinh; tip nhn h sa dir tuyn; t chüc thi tuyn, xét tuyn và cong then hçc vien 

trung tuyen; tong ket cong tac tuyen srnh; gui bao cao ket qua cong tao tuyen srnh 

v Bô Giáo due và Dào tao. 

3. Cáo ban giup vic cho HOi  dng tuyn sinh do Giám d6c DHTN quyt 

djnh thành 1p. 

4. Tiêu chun tham gia, thim vii, quy&n han  cüa Chü tjch Hi ding, Phó 
A A A A 9 Chu tch H9i dong, uy vien thuang tWc  va cac uy vien; nhiçm vii, quyen han  cua 

cáo ban giüp vic cho Hi dng tuyn sinh và trng thành viên th%rc hin theo quy 

djnh cüa Quy ch tuyn sinh dai  h9c, cao d.ng h chInh quy hin hành và theo 

yêu c.0 cu th cüa Giám dc DHTN. 
9. , A t A A A 

5. Ngixrn Co bo, mc, vq, chong, con, anh ch em ruçt dr tuyen khong duqc 

tham gia HOi  dng tuyn sinh và các ban giüp vic cho HOi  dng tuyn sinh. 
.A A • A Dieu 15. Be thi tuyen sinh 

1. Ni dung d thi tuyn sith dào tao  trInh dO thac si phái dam bâo các diu 

kin sau: 

a Trong pham vi chuong trInh dào tao  trInh dO dai h9c, phü hqp vói chuong 

tr'mh on thi dã cong b. NOi  dung, yêu cu cüa d thi có th dánh giá và phân loai 

duçvc trInh dO cüa nguiñ dr tuyn. 

b) Phü hqp vài th&i gian quy djnh cho mi mon thi. 

c) Dam bâo tinh khoa h9c, chInh xác, rö rang, ch.t chë, barn sat và bao quát 

nOi dung thi dã ducc Cong bô. 

N 
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2. Dng thüc d thi do Giám d6c DHTN xern xét, quyt djnh trên cc so d 

nghj cüa Thu tnxOng dcin vj dao t?o  và dirge thông báo cong khai. 

3. NgtrOi ra d thi (bao gm nguOi son thâo ngân hang d thi, ngirii giOi 
thiu d ngun, trixOng mon thi và ngu&i phãn bin d thi) phâi dam bão các diu 

kiênsau: 

a) Co chuyên mon phü hçrp vOi ni dung thi, có tinh than trách nhim, uy 

tin chuyên mon và có kinh nghim ra d thi. 

b) NgixOi ra d& thi các mOn thi phài có trInh d tin sL 

A

c) Gictbi mat tuyêt d& v cong tac ra d thi, chiu trach nhiêm ye nôi dung, 
chat krgng de thi; bl xem xet, xix ly ky lut neu trong de thi Co fl)l dung sal sot, 

hoc ra d thi sai, hoc vi pham nguyen t&c, quy trInh bâo mt d thi. 
• 7 A • A A A A A 

4. De thi dirge six ding tu ngan hang de thi hoc ra de dcc lap. 
Giam doe 

A • A . DHTN llra chn mQt trong hai hrnh thuc ra de tlu, ci the nhu sau: 

a) Sü diing. ngân hang d thi: Ngân hang có ti thiu 100 câuhOi di vOi 

hInh thüc thi tr lun, hoc có gap 30 lan so lugng câu hOi cüa môi de thi .oi vOi 

cac hInh thüc thi khac d xay dirng ti thiu 03 b d thi cho mi mon thi; hoc 
có téi thiu 30 b d thi hoàn chinh d chçn ngk nhiên ly ti thiu 03 d thi. 

b) Ra d dc 1p: Mi mOn thi có t6i thiu 03 d thi ngun do 03 ngixOi khác 
nhau dirge Chü tjchHi dng tuyn sinh trirc tip mOi giOi thiu d thi va trirc 
tiêp nhmn dé thi nguôn. De thi nguôn dirge biên soan theo dung dng tithe dê cüa 

A • mon thi do Giam doe DHTN quy dnh. 

5. Quy trinh lam d thi, cong tác bâo mt d thi, vic xO l các sir C6 b,t 
thtring cüa d thi theo quy djnh ccLa Quy ch tuyn sinh dai  hoc, cao dng h 

chInh quy hin hành. 

6. Thang diem cüa d thi mon ngoi ngct là thang di6m 100 (dc: 30 diem; 
vit: 30 dim; nghe: 20 diim; nói: 20 dim); thang dim cüa các mon thi khác là 

thangdim 10. 

7. Th&i gian thi theo hInh thOc ti,r lun d6i vOi mon ngoi ngir là 150 phüt 

g6m b6n k5 nàng(dc, vit, nghe, nói); mon Co sO và mon Chü ch6t là 150 phüt. 

Trong qua trInh thirc hin, Giám d6c DHTN có th diu chinh, hoc có quy djnh 
C11 th v các v.n dè khác lien quan dn d thi phü hqp vOi yêu cu tuyên sinh 
ngành, chuyên ngãnh dào tao. 

8. Chü tjch HOi  d6ng tuyn sinh ehju trách nhim v cong tác t6 chirc ra 
thi theo dung quy djnh nay; quyt djnh và chju trách thim v vic xü l các sr 
c6 btt thuOng phát sinh trong cong tác d thi. 



.A • Dieu 16. To chuc thi tuyen sinh 

1. Ljch thi duqc dua vào thông báo tuyn sinh và cong khai trén trang thông 
tin din tü cüa DHTN. Các mon thi duqc th chirc thi lien t1ic trong cac ngày cUa 
kithi. 

2. Khu vrc thi duçic b6 trI tllang di dc 1.p, an toàn, yen tinh, dam bâo ti 
thiu 02 giám thj/ ti da 30 nguài/ phông thi; khoâng cách giUa hai ngui dr tuyn 
1in k nhau trong phông thi phâi tü l,2m trâ len. 

3. Giám d6c DHTN quy djnh cii th vic th chüc thi tuyn sinh d dam bâo 
minh bach,  an toàn, nghiem tüc, chat ltrqng; quy djnh ni quy phông thi, tiêu ., • , , , . , S chuan giam th va cac van de khac theo yeu cau cua vice to chuc ky thi tuyen srnh. 

4. ChU tjch Hi d6ng tuyn sinh chju trách nhim t chüe k5' thi tuyn sinh 
theo các quy djnh cüa Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh dO thac sT cüa BO Giáo 
dic và Dào tao. 

. • Then 17. Cham thi tuyen sinh 

1. Giám dc DHTN quy djnh c%i th v quy trInh xây drng dap an, xr l 
két qua châm thi, phüc khào diem thi và các van dê khác theo yêu câu eüa vic 
chm thi tuyn sinh phü hcrp vth các quy djnh cüa Quy ch tuyn sinh dai  hçc, 
cao dng h chInh quy, Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh dO thac si cüa BO Giáo 
dc va Dào tao  và quy djnh hin hãnh cüa DHTN. Không lam trôn dim thi tuyn 
sinh trmnh do thac sT. 

2. Giám dc DHTN quyt djnh thành 1p Ban ch.m thi trên co si lira chçn 
tirdath sách giâi thi?u cUaThü trithng don vj dào tao.  Can bO chm thi là giãng 
vien cua DHTN va giang vien mm tu co so dao tao  khac (neu co). Can b9 cham 
thiphãi dáp üng các yêu cu sau: Co chuyênmôndüng nganh, chuyên ngành vói 
mon thi. Cham thi mon ngoai ngu la giang vien co trrnh dQ thac si tro len. Cham 
thi mon Co s& là giãng viên có trInh dO tin si. Trithng hcip c.n thit có th b 
sung thac si Co nAng l%rc chuyên mon vUngvàng, có kinh nghim chm thitharn 
gia cham thi mon Co so. Cham thi mon Chu chot la giang vien co trinh d9 tien Si. 
Can bO chm thi chju trách thim thirc hin các quy djnh v ch.m thi; dam bâo 
ch&m thi cong bang, khách quan, dung dáp an; chju trách nhim v kt qua chm 
thi va bj xir l k lut nu chm sai dn dn thay di kt qua tring tuyn cüa ngu?i 
dir tuyn. 

3. Truâng ban chm thi chju trách nhiOm v cong tác t chi're chm thi tuyn 
sinh theo dung các quy djnh cüa Quy ch tuyn sinh dai  h9c, cao ding h chInh 
quy, Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh dO thac si và quy dlnh  hin hành cüa 
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DHTN; phái kjp thai báo cáo vói Chü tjch Hi dng tuyn sinh v các sir c6 bt 

thuàng, chua dixçc quy djnh, phát sinh trong cong tác chm thi. 

4. Vic t chüc chm phüc khâo và giâi quyt khiu nai  v dim bài thi 

ctixçic thc hin theo quy djnh cüa Quy ch tuyn sinh dai  h9c, cao ding h chInh 

quy hin hành. 

Diu 18. Diu kiin trting tuyn 

1. Ngithi dr tuyn thuc din xét tiling tuyn phâi dt 50% cüa thang diem 

di vo'i mon Ca so va mon Chü ch& (k Ca dim ru tiên, nu co). D6i vth mon 

thi ñgoi ngC, nguôi d%r tuyn c.n dtt tr 50 dim (thang dim 100) tilr len Va 

không co k5 nang nào bj dim 1it theo quy djnh trong D an tuyn sinh. 

2. Can cü vào chi tiêu dà thông báo và tng dim hai mOn Ca sO và Chü 
ch6t (di vOi phucmg thüc thi tuyn) hoc tng dim các tiêu chI (di v&i phuong 
thixc xét tuyn) cüa ngithi dir tuyn, Hi dng tuyn sinh xác djnh phuong an dim 

tiling tuyn cüa trng ngãnh, chuyên ngành dào tao. 

3. TruOng hcxp có nhiu nguOi d tuyn cng tng dim hai mon thi Ca sO 

và Chü chat thI xác djnh ngtthi tiling tuyn theo thu tir iru tiên sau: 

a) Ngir&i có dim mon Chü ch6t (di vOi phuong thüc thi tuyn) hoc tieu 

chi xep loal bang tot nghiep dai  h9c (doi vai phuong thuc xet tuyen chuong trrnh 
djnh huOng l'rng d1ing) hotc tiêu chI quy di cong b6 khoa h9c (d6i vOi phuang 
thüc xét tuyn chixang trInh djnh huOng nghiên cüu) cao hon. 

b) NguOi thrçic min thi mOn ngoi ngft hoc nguOi có dim thi mon ngoi 
ngii cao hon. 

c) NguOi dir tuyn là nt iru tiên theo quy djnh tai  khoãn 4 Diu 16 Nghj 

djnh s 48/2009/ND-CP ngày 19/5/2009 cüa Thu tuóng Chinh phü v các bin 

pháp dam bão bInh d&ng giOi. 
• A •, A d) Tieu chi khac do Giam doe DHTN quyet dnh (neu co). 

4. COng dan nuOc ngoài có nguyen v9ng duqc ctào tao  trinh dO thc si t?i 

DHTN duqc ThU truOng dan vj dào tao  can cü vào ngãnh dào tao,  kt qua hçc t.p 

&trInhdO dai  h9c; trInhdO ngOn ngU theo yeu c.0 cUa chuong trinh dào tao va 

trinh d9 tieng Viçt, nguon kinh phi dao tao  hoac h9c bong..., de ngh Giam doe 
DHTN quyt djnli thành 13p hOi dng xét tuyn, quyt djnh cong nhn hçc viên 
thac si theo các quy djnh hin hãnh cUa Bô Giáo diic và Dào tao  và cUa HTN. 
Tru&ng hçp có diu uOc quc t hoc thöa thun hçip tác gifla ChInh phU Vit 
Nam vOi chInh phU nithc ngoài hoc t chUc quc t v vic tip nhn cOng dn 
nuOc ngoài dn Vit Nam h9c t.p 0 trInh dO thac si thI áp diving quy djnh cUa diu 
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urc quc t hoc thôa thun hçp tác do d xét tuyn Va quyt djnh cong nhn h9c 
viên thac sT. 

Diu 19. Quyt d!nh  trüng tuyn và cong nhn h9c viên 

1. Thu&ng trrc Hi ding tuyn sinh báo cáo Giám d6c DHTN kt qua thi 
tuyn hoc xét tuyn, dir kin phuong an xác djnh dim trImg tuyn va dv kin 
danh sách ngu?ii trüng tuyn trên ca s& chi tiêu dA thông báo. Giám dc DHTN 
quyt djnh dim trüng tuyn cüa ngành, chuyên ngãnh, k duyt danh sách triing 
tuyn và cong khai trén trang thông tin din tiir cüa DHTN. 

2. Can cr danh sách h9c viên dA duçic Giám dc DHTN quyt djnh cOng 
nhn tráng tuyn, DHTN ban hanh giy báo nhp h9c dn nguYi trIing tuyn truóc 
ngay nhap hQc toi thieu 15 ngay. 

3. Sau 15 ngày kê tir ngày quy djnh thtp hQc ghi trên giây báo, nêu nguOi 
trüng tuyn không dn thc hin thu t%ic nhp h9c ma không 1 do chInh dáng 
thI duqc xem thu dà tir ' bO quyn duçic dào tao  trIth dO thac sT tai  DHTN trong 
dcttuyn sib.

. 
4. Thu truclng dcm v1 dao tao  ra quyet dnh cong than hçc vien thac si doi 

vâi nhUng ngu&i trüng tuyn nh.p h9c, báo cáo danh sách hQc viên nh.p h9c gui 
DHTN, Bô Giáo dic và Dào tao  theo quy djnh. 

Diu 20. Thanh tra, kirn tra và giám sat cong tác tuyn sinh 

1. Giam doc DHTN co trach nhiçm to chuc hoat  d9ng thanh tra, kiem tra, 

giám sat nOi bO các khâu trong cong tác tuyn sinh tai  DHTN theo quy djth hin 

hành cüa BO Giáo dic va Dào tao  v t chüc va hoat dng thanh tra cac k' thi. 

2. Giám dc DHTN có trách nhiêm thuc hiên các yêu cu cüa Thanh tra BO 

Giáo dic và Dào tao  thanh tra vic th%rc hin các quy djnh v tuyn sith tai  DHTN 

(nu co). 
3. Nhtng ngu1i cO ngui than (b6, mc, vçi, chng, con, anh chj em ruOt)  dir 

thi tuyn sinh dào tao  trInh dQ thac si không duqc tham gia cong tác thath tra, 

kim tra, giám sat tuyn sinh. 

Chro'ng Ill 

TO CHI5C vA QUAN LY DAO TAO 

, . Dieu 21. To chuc dao tao 

1. Dja dim dào tao  là trii s& chInh hoc phãn hiu dã duc phép hoat  dOng 

dâo tao  cüa DHTN; các hoat dng thvc hánh, thc tap,  nghiên cüu va trãi nghim 
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thirc t &ric t chrc a ngoài dan vj dào tao  nhung không vuçlt qua 20% kh6i 

luqng chuang trInh dào tao.  D6i vói các ngãnh thuc linh virc sire khöe, vic t 

chirc dao tao tai các co sa thirc hành thirc hin theo quy dnh cüa ChInh phü, dáp 

1mg yêu cu cüa chuang trInh dào tao  và phái duçic th hin rô trong k hoach 

giãng day. 

2. Tiêu chun, trách nhim và quyn hn cüa giâng viên giâng dy .â trInh 

d thac si phãi tuân thu các quy dlnh  hin hãnh tai  Diu 54, Diu 55, Diu 57 và 

Diu 58 Lut sCra dii, b sung mit s diu cüa Luat  Giáo dc dai bce; quy djnh 

v chun chucmg trinh dào tao  cüa B Giáo diic và Dào tao  và các quy djnh khác 

Co lien quan. 

3. Vic 1p k hoach va th churc giâng day,  dánh giá và xCr 1 kt qua hçc 

tp duqc thirc hin theo cac quy djnh lien quan tai  Quy ch dào tao  trInh d dai 

hc cüa BO Giáo diic và Dào tao  vá quy djnh tai  các khoãn tCr khoân 4 dn khoãn 

6 cüa Diu nay và Diu 22 Quy djnh nay. Vic t chirc dánh giá lun vn, d an 

thirc hin theo quy ctjnh tai  Diu 25 Quy djnh nay. 
9 9 9 

4. Thai khóa biêu the hin thai gian, dja diem, hoat dng day  và h9c cüa 

tüng lap hc thuc cac khoa bce, hInh thirc và chuang trInh dào tao.  K  hoach 
giãng day và hc tp cac hc ph.n trong chtrcrng trInh dào tao  duqc b trI du 

trong cac tun cUa hc ks'. Trong trithng hçrp cn thit phái xp ljch hc tp trung 

th?ii gian, s6 gia giãng dM vói mi hc ph.n không vuqt qua 15 gRi trong mOt 

tu..n và 04 gia trong mOt  ngày. 

5. Dan vj dào tao  quy djnh quy trInh hc viên dàng k hc tp trithc khi b.t 

d.0 mi hc k' theo tirng chuong trInh dâo tao;  khi hrqng tin chi t6i davàti 

thieu trong moi hçc ky hc vien duqc phep dang ky nhung tong so tin chi dang 

k ti da trong mOt  nãm hc không qua 45 tin chi d& v&i hmnh thirc chInh quy và 

không qua 30 tin chi di vâi hInh thIrc vira lam vCra hoc. 

6. Dan vj dào t?o  duqc t chirc các lOp hçc trVc  tuyn v6i khM krcing hc 

t.p không vuçrt qua 30% tng khM h.rcing cüa chuong trinh dào tao  khi dáp 1mg 

các quy djnh hin hành v 1mg dng cong ngh thông tin trong quán l và t chlrc 

dào tao  qua mng; bão dam cht luqng không thp han so vOi cac lOp h9c tr%rc 

t1p. 
• 9 A Dieu 22. Danh gia ket qua hyc tap 

S 

1. Vic dánh giá h9c phân phâi darn bão các yêu câu sau: 



a) Khách quan, chinh xác, cong b&ng, phãn loai duçrc trInh ct cüa h9c viên; 

cong khai, minh bach  các quy djnh v dánh giá và kt qua dánh giá hçc ph.n. 

b) D thi, kim tra phái phü hçp vói ni dung và dam báo miic tiêu hçc 

phn dA xác ctjnh trong d cuang chi tit. 

c) Dung hInh thüc va phucmg pháp dánh giá dA duqc quy djth trong d 

cl1ng chi tit cUa h9c ph.n. 

d) KM hçip kim tra thu&ng xuyên trong qua trInh hpc tp vói thi kM thüc 

h9c phãn. 

d) KM hcip mOt  s h'mh thüc dánh giá (bài tip, tiu luan,  kM qua thirc hành, 

bao cao chuyen de, thi viet, thi van dap,...) phu hçp vrn yeu cau cua h9c phan. 

e) KM hcxp dánh giá ' thüc hçc tap  chuyên c.n và tInh dOc lap, sang  tao  cüa 

hpc viên. 
S A A , . . • 2. Diem kiem tra thucmg xuyen, diem chuyen can (neu co) va diem thi ket 

thi1c hQc ph.nduccchmtheothangdim 10, lam trèn dn mt chU s6 thp phân. 

Diem hQc phan la tong cua diem kiem tra thuong xuyen, diem chuyen can (neu 
• A • A A F A F S A co) va diem thi ket thuc hQc phan than vm trQng so tuong ung, lam tron den mcit 

ch s6 thp phãn. Hpc phàn dat  yêu c&u (h9c phAn tIch lUy) khi có dim h9c ph.n 

tr 4,0 trô len. Nu dim h9c ph.n duói 4,0 thI hQc viênphâi hçc lai  hçc phn do 

hoac co the doi sang h9c phan khac tuong duong (neu la hQc phan t%r ch9n). 

3. KM qua các hpc phAn trong chuong trInh dào tao  chi duçic xp loai dat 

khi có dim dáth giá tr 5,5 tr& len. Nu dim trung bInh chung các hçc ph.n chua 

dat thI h9c viên phài däng k h9c la mOt hoc mt s6 hçc ph..n có dim duâi 5,5, 

hoc CO th di sang hçc phn khác tuong ducing (nu là h9c phn t%r chçn). Dim 

duçic cong nhan sau khi h9c !ai  là dim hçc ph.n cao nh&t trong hai ln bce. Hc 

vien phãi dOng hçc phi các hçc phn dang k hçc iai  theo mrc hçc phi quy djth 

d6i vâi dào tao  trInh dO thac sT. 

4. Dim dánh giá luan  van, d an duqc tinh vao dim trung bIth chung tIch 

lily cüa toàn khOa hoc. 

5. Hçc viên duçic min dáth giá h9c phn ngoai ngü trong nh&ng tru?mg 

hcip sau: 

a) Co bang t6t nghip trInh dO dai hc trâ len ducic dào tao  toàn thôi gian a 

nuâc ngoài b.ng mOt  trong các ngôn ngt: ting Anh, ting Pháp, ting Nga, ting 
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Trung Quc, ting Düc, duqc B Giáo dc vâ Dào tao  cong nhn van b.ng theo 

quy djnh hin hành. 

b) Co bang t& nghip dai  h9c ngành ngOn ngt nuàc ngoài mt trong các 

ngôn ngü: ting Anh, ting Pháp, ting Nga, ting Trung Quc, ting Due. 

c) Co chrng chi ting Anh, hoc chirng chi mOt  trong các ngôn ngir sau: 

ting Pháp, ting Nga, ting Trung Quc, ting Due Bc 4 trà len hoc tl.rong 

&rang (theo Phiz liic III cüa Quy djnh nay) trong thai hn 02 näm tr ngày c.p 

chirng chi dn ngày nOp  1un van theo quy djnh cüa dn vj dào tao,  dirqc cp b&i 

DHTN hoc ci sâ duqc Bô Giáo d%ic và Dào tao  cong nhn. 

d) HQc chrong trInh dào t.o thac si giâng dy bang ngôn ngi nithc ngoài; 

dat trInh dO ngoi ng khi trüng tuyn ti thiu theo quy djnh; hpc viên duçic giáng 

day, vit vâ dánh giá 1un van hoc d an bang ngôn ngt rniâe ngoài. 

6. Kt qua dánh giá hçc phan ngoai ng&, ho,c drçic min dánh giá h9c phan 

ngoai ngU duçc ghi vâo phi,i 1iic van bAng, nhung không tInh vào diem trung bInh 
'7 1 A ..2 , - - chung cua cac h9c phan (diem trung brnh chung tich luy). Nhung triwng hçp hçc 

viên dü diu kiin ye ngoai ngU, dirge min dánh giá h9c phAn ngoai ngi thI di.rçic 

coi nhii âã h9c dü s tin chi cüa h9c phAn ngoai ng& trong chuong trInh dào tao 

thac sI'. 
1 1 77' 7' 77 A A 7. Hlnh thuc danh gia trrc tuyen ctuçic ap ding khi bao dam sr tin cay,  cong 

bAng và kháeh quan nhu dánh giá trirc tip, dng thiM dóng gop không qua 50% 

trQng s dim h9c phAn, trir lun van hoc d an thrc hin theo quy djnh t?i  Diu 

25 Quy djnh nay. 

8. Trong tnthng hçip thiên tai, djch bnh và các trithng hçip b.t khã kháng 
I '7 A '7 A khac, &m vl dao tao  thirc hiçn dao tao  va danh gia trrc tuyen cac h9c phan theo 

hu&ng dk cüa BO Giáo dic và Dào tao,  DHTN. 

9. Dan vj dào tao  quy djnh cii th v t chüc các hoat dOng  giâng day, hQc 

tip; vic t chüc huâng dk, thrc hin và dánh giá th%rc hành, thrc tp và chuyên 

d nghiên cru; vic 1y kin phân hi cüa ngu?ñ hpc và nhung quy djnh lien 

quan kháe trong t chc hoat dng dào tao  thac si cUa dcrn vj dào tao. 
.A A ( Dieu 23. Hçc phan tot nghiep 

'7. 1 

1. Hçc phân tot nghip cüa chuong trInh djnh huàng nghiên ciru là 1un 

van, dugc thirc hin trong thai gian It nht 06 tháng. H9c phAn t& nghip cüa 
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chuang trinh dào tao  djnh hung üng dung là d an, d an hoc d an (sau day 

gi chung là d an), duc thrc hin trong thai gian It nh.t 03 thang. 

2. Lun van thac silà mOt  báo cáo khoa h9c, tng hqp các kt qua nghiên 

cuu chinh cua h9c vien, dap trng cac yeu cau sau: 

a) Co dóng gop v l lu,n, hçc thut hoc phát trin cong ngh, di mói 

sang tao;  th hin nãng 1irc nghien cru cüa hQc viên. 

b) Phü hçrp vâi các chu.n mvc  v vn boa, dto dirc và thu.n phong m' tc 

cüa nguôi Vit Nam. 

c) Tuãn thu quy djnh cüa dan vj dào tao  v hem chInh hçc thuat Va các quy 

djnh hin hành cüa pháp lu.t v si hüu trI tue. 

3. Báo cáo d an là mt ban thuy& minh qua trInh xây drng, triên khai và 

ket qua trien khai de an, dap 1.rng cac yeu cau sau: 
A A A A 9 9 1 A 9 S 

a) Be xuat va kiem nghiem duqc mo hrnh, giai phap mai de giai quyet hiçu 

qua nhU'ng thách thüc trong thirc tin; th hin nng lc üng d%lng khoa h9c, cong 

ngh và giài quyêt van dê cüa h9c vien. 
9 . A , A 

b) Phu hçip vai cac chuan mvc  ye van boa, dao  duc va thuan phong my tiic 

cüa nguii Vit Nam. 

c) Tuãn thu quy djnh cüa dan vi dào tao  v hem chInh h9c thu.t và các quy 

dnh hin hành cüa pháp 1ut v sr hru trI tue. 
A 9 A A 9 A A a A A A 

4. Be tai lun van, de an do truong bç mont khoa chuyen mon cong bo hoac 

do h9c viên d xut kern theo d cuong nghiên cfru hoc bàn thuyt minh d an, 

duçic ngtrai huong dan dong y va hçc vien chap thuan. Truong bç mon! khoa 

chuyên mon xác nhn trén co s& dánh giá, thông qua cUa Hi dng khoa h9c và 

dào tao bO mônl khoa chuyên môn, ho.c cüa hi dng dánh giá d cuang tru&c 

khi gui len phOng chüc nang/ b phn quán l dào tao  sau  dai  hçc. 

5. Thu tru&ng don vj dào tao  ra quyt djnh giao d tài lu.n van, d an cho 

h9c viên và cu ngui huóng dn chm nht 06 thang truic khi bào v lun vn, 

ch.m nht 03 tháng tnrâc kbi dánh giá d an, trên co sâ d nghj cUa truâng b 

mônl khoa chuyên mon và tru&ng phOng chirc näng/ b ph.n quãn l dào tao  sau 

dai hoc. 

6. Vic thay di d tài lun van, d an truàc khi t chüc bão v 1u.n van, 

dánh giá d an do Thu truOng don vj dào tao  quyt djnh trén co sâ don d ngh 
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cüa bce viên, có kin dng cüa ngu1i huâng dan, trithng b mônlkhoa chuyên 

mon va phông chirc nang/ b phn quãn l dào tao  sau  dai  hoc. 

Diu 24. Hiréng dn Iun van, d an 

1. Mi hc viên có mt hoc hai nguYi htràng dn lun van, d an, trong do 

phâi có mt ngithi là giãng viên cci hu cüa DHTN hoc don vj dào tao. Tai mt 

thii dim, mOt  ngu?ii huâng dn dc 1.p không qua 05 hc viên tinh Ca s hc 

vien thrc hin lun van va d an); truông hcp dng huâng d.n 02 hçc viên duçic 

tInh tuong throng huâng dn dc l.p  01 hçc viên. 

2. Tiêu chu.n cüa ngui hi.râng dn 1un van, d an: 

a) Co trInh d tin si chuyên mon phü hcip vói ngãnh dào tao  và d tài 1un 

van, d an cüa hc viên. 

b) Co näng lirc ngoi ng, üng d%ing cong ngh thông tin d thirc hin 

nghiên cüu và trao dOi khoa h9c quôc tê. 

c) Co kt qua nghiên cüu khoa h9c lien quan dn d tài lun van, ct an 

trong thi gian 05 nam tinh dn thii dim duqc giao huâng dan. 

d) Dáp 1mg nhttng yêu c&u khác theo chu.n chuong trInh dào tao  cüa ngành, 

11th vrc dào tao  và quy djnh cüa don vj dào tao. 

3. Don vj dào tao  quy djnh ci th v lieu chun, trách nhim va quyn h?n 

cüa ngithi huóng dn lun van, d an; vic giao dê tài, dé an và nguii hu1mng dn 
-. , z. . . , S S luan van, de an; thay doi de tal, de an vanguol hixcmg dan; yeu cau ye n91 dung 

chuyên môn, cAu true, hInh thüc và bào dam liêm chInh hçc thut d6i vài lun 

van, dê an. 

Diu 25. Dánh giá 1un van, d an 

1. Lun van, d an duqc t6 chlrc dánh giá bang hinh thlrc báo v trithc hi 

ding. Bu6i bão ye dirqc t chIme cong khai trü nhing d& tài 1un van, d& an thuc 

cac 11th vrc cn bâo mt thc hin theo quy djnh cüa Nba nuâc. 

2. HOi  ding dáth giá 1un van, d an bão dam các yêu c.0 sau: 

a) Hi dng dánh giá 1un van có It tht 05 thành viên, bao gm chü tjch, 

thu k, O2üy viên phãn bin và các üy viên khác; trong dO It nht 01 üy vin phân 
bin là nguli ngoài don vl diào tao. 
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b) Hi dng dath giá kt qua th%rc hin d an có It nh.t 03 thành viên, trong 

do CO chü tjch, thi.r k' và üy viên phãn bin. Bu& bão v chi t6 chüc khi hi ding 

dánh giá có mt chU tjch, thu k và Uy viên phãn bin. 

c) Tiêu chu.n các thành vien hi d6ng phãi dáp rng tiêu chun thu ngtrYi 

hu&ng dn lun vAn, d an duçic quy ctjnh tai  khoãn 2 Diu 24 Quy djnh nay; trong 
dO chü tjch hOi  dng phãi là giâng viên cci hu hoc nghiên ci.ru viên Ca hfru cüa 

DHTN hoác don vi dào tao. 

d) Nguôi huóng dn có th tham gia hi ding (trithng hqp hi dng cO han 

03 thành vien) vth tu each là üy viên nhung không duqc cho dim dánh giá; cha, 

mc, vq, chng, con, anh chj em ruOt cüa h9c viên không tham gia hi dng. 

3. Diu kin ct h9c vien di.rqc bâo v lun van, d an: 

a) DA hoàn thanh tt cã các hQc phAn cüa chuang trInh dao tao,  có dim 

trung bInh chung các h9c phn trong chuang trInh dao tao dat tr 5,5 trâ len (theo 

thang dim 10) hoc dim C tr& len (theo thang dim chU). 
- A A A , , . A , b) Da nQp luan  van, de an va duçic nguai hucing dan dong y cho bao vç. 
P 7 A 7 A 7 A P P c) Co don xin bao vç va cam doan ye ket qua nghien cuu trung thirc, Co xac 

nhn ye t' 1 sao chép không vuqt qua quy djnh cüa dan vj dào tao. 

d) Không trong thñ gian bj truy thu trách thim hInh sr và không trong 

thvi gian bj k' lut dInh chi hQc tp. 

d) Không bl t cáo theo quy djnh cüa pháp 1u.t v nQi dung khoa h9c trong 

Iun vAn, dé an. 

e) DA hoàn thành các yêu cu khác theo quy djnh cüa dcm vj dào tao. 

4. Bu6i bào v 1un van, d an duçc t chüc khi It nht 2/3 tng s thãnh 

viên hOi  dng dánh giá cO mt, trong dO có chü tjch, thu k và It that 01 üy viên 

phân bin. HInh thrc bâo v trirc tuyn cO th duçic th%rc hin khi có si dng thun 

cüa các thành viên hOi  dng và h9c viên; toàn bO din bin cüa bui bâo v trrc 

tuyn duçic ghi hInh, ghi am và luu trü tai  dun vj dào tao. 

5. Dim 1un vAn, d an là trung bInh cong dim ch.m cüa các thành viên 

hOi dng cO mt trong bui dánh giá lun vAn, d an theo thang dim 10, có th lé 

dn mt chU s6 thp phân, gm: dim ni dung lun vAn, d an t6i da 9,0 dim vâ. 

dim thành tIch nghiên thu t& da 1,0 dim cho nhUng lun vAn ma hçc viên có 

bài báo khoa hQc lien quan cong b6 trên danh mic tap  chI khoa h9c du9c tinh 
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dim cüa Hi ding Giáo su Nhà nuóc (dim thành tich nghiên cüu ducic tInh theo 

dim cUa tp chI khoa h9c chia du cho các tác già cüa bài báo), hoc dê an dã 

duçic dcm vj i'rng ding ctng bang van bàn v vic chuyn giao, trin khai kt 

qua thc hin d an. Lun van, d an duqc xp.1oi dat  khi có dim dánh giá iOn 

hcm hotc bng 5,5 dim, trong dO dim thành phn cüa mi thành viên trong hi 

dng phái dat  tir 5,0 dim trà len. 

6. Trong tnx&ng hqp lu.n van, d an không dat  yêu cu, h9c viên duc chinh 

sra, b sung lu.n van, d an d dugc dánh giá 1n thu hai trong thai hn 03 tháng 

(d6i vâi 1un van) và trong thi han  45 ngày (d6i vâi dà an) tinh tir ngày hQp hi 

dng dánh giá thn thu nht; không t chüc dánh giá lu.n van, d an 1n thu ba. 

Thu tru&ng dan vl dào tao  có th xem xét giao d tài 1un van, d an mui nu h9c 

viên có nguyen vng. Trong trtrtmg hçrp nay, không th chüc bâo v lai 
nu 1un 

van, d an khong dat  yêu cu. Thai gian ti da d hoàn thành chuong trInh dào 

tao phâi theo dung quy djnh tai  khoãn 2 Diu 4 Quy djnh nay. Kinh phi cho vic 

chinh süa, b sung iun van, d& an, t chüc dánh giá lai,  thijc hin va báo v d 

tài lu.n van, d an mâi do h9c viên tçr chi trã. 

7. Sau ngày bão v 1u.n vAn, dánh giá d an ti da 30 ngày, h9c viên phái 

chinh sia 1un vAn, d an theo kMn gop cüa HOi  dng dánh giá 1un vAn, d 

an cO báo cáo giâi trInh nhUng dim c.n b sung, chinh sira. Lun vAn, d an dA 

chinh süa và báo cáo giài trInh phâi có kiên xác nhn cüa nguYi huOng dn và 

chü tjch hOi  dng dánh giá lun vAn, d an. Tru&ng hqp chü tjch hOi  dng vng 
A , A F A A A A A mat, khong the th%rc hien xac than dung that hn quy dnh ye vice lu?n  van, de an 

cIA duçic chinh sira theo kt lun cüa Hi ding, Thu tnx&ng don vj dào tao  giao 

cho trtthng khoa quAn i chuyên mon hoc trithng b mon kim tra và xác nh.n 

thay chü tjch hi dng. Bàn báo cáo giái trInh; bàn sao biên bàn h9p hOi  dng 

dánh giá iu.n vAn, d an và các nh.n xét cüa phàn bin; vAn bàn cüa Thu tru&ng 

dan vj dào tao  giao thim vii cho ngithi xác nhn thay chü tjch hOi  ding (nu co) 

duçic dóng kern a cuM iu.n vAn, d an, np cho phông chCrc nang quãn i dào tao 

sau dai  h90 kim tra, xac nh.n truâc khi gui và km trtr tai  thu vin cüa don vj dào 
tao, Trung tam So cüa DHTN. Toàn van 1un van, cI an (dA diroc chinh sua, b 
sung theo yêu c.0 cUa hi dng dánh giá iun van; d an, nu co) duçic cong b 
trén trang thông tin din tir cüa don vj dào tao  trong th&i gian It th.t 30 ngày, trü 
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mOt s d tài Iun vAn, d an thuc các Iinh vu,c cn bão mt thrc hin theo quy 
dith cüa Nba nixâc. 

8. Mi nAm dcm vj dào tto t chüc hai dçit chInh dánh giá 1un vAn, d an 

(không k viêc t chüc cho nhUng h9c vién phãi bão v lai  1un vAn, d an hoc 

các truäng hqp dc bia khac). Thii gian cüa mi dçit th chüc bâo v 1un vAn, d 

an do Thu trithng don vj dào tao  xác djnh và duçic ghi vào k hoach dào tao  cüa 

khóa hoc. 

9. Dan vj dào tao  quy djnh cii th v thu tic, ni dung, trInh tr t chüc dánh 

giá 1un vAn, dán; h so, các biên ban v báo v 1un vAn, d an; yêu c.udi vói 

ban nhan xet luan  van, de an; xay dimg ni dung va ban hanh phieu cham lu?n 

van, d an theo thang dim quy djnh; quy djnh cii th và huàng dn thành vien 

hpi dong danh gia lu?n van, de an xem xet ye chat luqng, tinh hcp lç cua bai bao/ 
A • A A F F A 1' A bao cao khoa h9c/ de tai nghien cixu khoa hQc, de an ung ding doi voi cham diem 

ni dung thành tIch nghiên ci'ru cho 1un vAn hoc kt qua trin khai rng diing cüa 

dán. 

Diu 26. Thm djnh 1un van, d an 

A 

Khi cóphãn ánh, khiu nai,  t cáo hoc trong nhtng trrnYng hçip khác 

theo yeu cau quan ly, Giam doe DHTN quyet dnh thanh 'ap  hpi dong tham dnh 

chat luqng 1un vAn, dé an. 

2. HOi  dng thm djth 1un vAn, d an co thânh phn, tiêu chu.n thu hi 

dng dánh giá 1un vAn, d an; các thành viên hOi  dng dánh giá 1un vAn, d an 

không tham gia hi dng thm djnh. 

3. Thâm djnh 1un vAn, dê an 
F A A )l. I A 

a) Triicrc khi h9p h9l dong tham dnh, cac thanh vien h9i dong co ban than 

xét v sr cn thi& cCia vic nghiên ciru d tài 1un vAn, d an, sir phii hqp vi 

chuyên ngãnh; sr không trüng 1p v d tài, d An, nOi  dung, k& qua nghiên cüu 

vi cac cong trInh dA dugc cong b6; tinh trung thijc, mith bach  trong trIch dn tu 

1iu; b6 ciic và hInh thüc trIth bay; nOi  dung, phuong pháp, kt qua, nghia, d 

tin cy cüa các kt qua dat  duc; dáth giá thành cong và han  ch cüa 1un vAn, dê 

an, khng djnh müc d dáp irng yeu cu cüa mQt 1un vAn, d an. 

b) Vic thm djnh 1un vAn, d an dugc th%rc hin theo quy djth tai  các 

khoãn 1, 5, 7 Diu 25 Quy dj.nh nay. 
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c) Tác giã 1u.n van, d an, nguôi hithng din, thành viên hi dng dánh giá 

1un van, d an không tharn dir phiên hop cüa hi dông thâm djnh, nhung duçc 

DHTN thông báo và có the giri kin, cung cap tài 1iu (nêu co) ted hi dông thâm 

dinh. 

4. Xü 1 kt qua thm dlnh  1un van, dê an không dat  yêu câu 

a) Nu hi dng thm dnh kt 1un 1un van, d an không dat  yêu câu thI 

phãi drng vic cp bang hoc thu hi, hu bó bng thac si dã cp (nu co) do hpc 

viên chua dü diu kin t& nghip. 

b) Trumg hcip 1un van, d an không dat  yêu câu không vi 1 do sao chép 

b,t hçip pháp thI quyn và trách nhim cüa hc viên giâi quyt nhii sau: 

- Trueing hcip chiia bão v li !un van hoc d an, d tài 1un van hoc d 

an vn cn thit thirc hin thI hc viên du'çc chinh si.ra, b sung và bão v 1i luân 

van, d an trrnc hi dng thârn dinh theo quy djnh tai  các khoãn 1, 5, 7 Diu 25 

Quy djnh nay. Tnrèng hçip da ht thed gian ti da d hoàn thành chuong trInh dào 

tao theo quy djnh tai  khoán 2 Diu 4 Quy djnh nay thi hçc viên dugc gia han  ti 

da không qua 03 tháng; 

- Tri.r&ng hçip dã bâo v lai  1un van, d an ho,c d tài 1un van, d an không 

cn .thit tip t1ic thirc hin, nu hc viên có nguyen v9ng thI Thu trithng dan vj 

dào tao  giao d tài• 1un van, d an med. Trung hcip dã ht thed gian ti da d hoàn 

thành chucing trInh dào tao  theo quy dlnh tai khoãn 2 Diu 4 Quy djnh nay thI hc 

viên duçc thrc hin d tâi 1u.n van mOi trong thed gian ti da 06 tháng hoc dé 

an med trong th?ii gian tM da 03 tháng. Thu tnring dan vj dâo tao  t chirc dánh 

giá 1un van, d an theo các quy djnh tai  Diu 23, Diu 24 và Diu 25 Quy djnh 

nay; 

- Kinh phi cho viêc chinh sira, b sung 1un van hoic d an, thc hin và 

báo ye luân van, d an med do hc viên t%I chi trã. 
. , - 

Dieu 27. Cong nhn tot nghiep va cap bang thc s 

1. Diu kiên d hoc viên duçic cong nhn t& nghip: 

a) Dã hoãn thành các hçc phn cüa chuang trInh dào tao  và báo v 1un 
van, d an dat yêu cu. 

b) Co trInh d ngoi ngü dat  yêu cãu theo chun du ra cüa chuong trInh 

dào tao  truâc thed dim xét tt nghip; dugc minh chirng bang mt trong các van 
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bang hoc chüng chi ngoai ngir dat  trinh d tuong duong 
Bac 4 theo Khung nàng 

lljc ngoi ngt 6 bc dung cho Vit Nam quy djnh tai  Phii 1iic Ill cüa Quy djnh nay 
hoc các chirng chi tuong ducing khác do BO Giáo dc và Dào tto cong b& hoc 

A 9 A S 9 fl S A - S - bang tot nghiep trinh d9 dai  h9c tro len nganh ngon ngu nuac ngoal, hoac  bang 
t&nghip trInh d di hQC tr& len ngành khác ma chi.rang trInh duqc thirc hin 

hoan toan bang ngon ngu nucic ngoai. 

c) Hoàn thành cac trách nhim theo quy djnh cüa dan vj dào tao;  không bj 

truy cüu trách nhim hInh sr và không trong thôi gian bj k 1ut, dInh chi h9c tip. 

2. Dan vj dâo t.o t chirc xét va ra quyt djth cOng nhn t& nghip trong 
thai han  02 thang tinh tu ngay h9c vien bao vç thanh cong lun van, de an; tol da 

A I' 5 9 A P A A I them 03 thang trong trtrong hqp phai to chuc tham dnh 1un van, de an. 

3. Dan vj dào tao  c.p b&ng thac si cho hc viên trong thai han  01 tháng tInh 

tr ngày có quyt djnh cong nhn t& nghip. 

4. Phii liic vn b&ng cüa hçc viên duçic vMt b&ng ting Vit và ting Anh, 

ghi rô: ngành, chuyên ngành, loai  chuang trInh dào tao  (djnh hung nghién cüu 

hoc djnh huóng ng dicing), ten các hçc phn trong chuang trInh dào tao,  thai 

luçrng cüa mi h9c phn, dim h9c ph.n ln 1 và ln 2 (nu co), dim trung bInh 

chung các h9c phn, kt qua dánh giá hçc phn ngoi ngt (ho.c duqc min dánh 

giá hQc phn ngoi ngt), ten d tài lu.n van hoc d an và diem 1un van ho.c dà 

an. 

5. Di vói các h9c viên không dü diu kin t6t nghip theo thi gian h9c 

tp ho.c không hoàn thành chuang trInh dào tao  khi dã h& thôi gian dao tao  (bao 

gm câ thi gian kéo dài) theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 4 Quy djnh nay, không 

bj k' lut buOc  thôi h9c, có yêu cu thi duçrc Thu trtthng don vj dào tao  c.p chng 

nh,n k& qua các h9c ph.n dà tIch lUy trong chuang trInh dào tao. 

6. Quy djnh cüa don vj dào tao  quy djnh chi titv each tInh dim trung 

brnh toan khoa, quy trrnh xet va cong than tot nghiçp; viçc bao kru, cap giay cong 

nhn kt qua hçc tp dã tIch iüy d& vâi h9c viên chua hoàn thành các diu kin 

t& nghip. 

7. Mi näm don vj dâo tao  t chüc hai dçt chInh xét cong nhn t& nghip 

cho hQc viên thac sT. Hi dng xët t& nghip do ThU truông don vj dào tao  quy 

djnh thành lip. Hi ding do Thu trtthng don vj dào tao  hoc c.p phó duqc thu 

truông Uy quyn lam chU tjch; truâng/phó phông chüc nang quãn l dào tao  sau 
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dai hçc lam u' vien tluthng tr%rc; các u' viên là các tri.râng khoa/ bO mon có hQc 

viên t& nghip, dai  din thanh tra dao tao  và  dai  din lAnh dao  don vj có lien quan 

dn qua trInh dào tao  (nu co). HOi dng cAn cü vào diu kin t& nghip d xét, 

1p danh sách nhtng h9c viên dii diu kin, d nghj Thu trtthng don vj ctào tao 

cong nhn t6t nghip. H so xét cong nhn t& nghip gm có: Danh sách trIch 

ngang h9c viên disçc xét t& nghip theo chuyên ngành dào tao,  ducc 1p bôi 

phông chüc nAng quãn 1 dào tao  sau  dai  h9c và iiy viên thuing trrc hi dOng xét 

t6t nghip, và h so cá nhãn h9c viên duçic xét t& nghip. H so cá nhân ciia h9e 

viên bao gôm: 

a) Bàn sao b.ng và phii 1iic van b&ng t6t nghip dai  h9c. 

b) VAn bang hoc chüng chi ngoai ng theo quy dnh. 

c) Bang dim h9c tp ciia chuong trinh dào tao  thac si toàn khóa hQc. 

d) L ljch khoa h9c. 

d) H so bão v lun vAn, dánh giá d an theo quy djnh cüa Thu trung doTi 

vi dào tao. 

e) Giy chüng nhn dã np ciia Trung tam S DHTN và thu vin cüa don 

vi dào tao:  Lun van hoc d an, torn tt 1un vAn hoc d an, dTa CD-ROM hru 

trü 1un vAn, d an và torn t&t 1u.n van, dê an. 

g) Bàn sao giây khai sinh. 

h) Cam kt thông tin cá nhân ghi trên b.ng thac sT. 

8. Thu trlx&ng don vj dào tao  ra quyt djnh cong nhn t6t nghip, cp bang 

thac sT va phii liic vAn bang cho h9c vien theo d nghj ciia hOi  dng xét t& nghip. 

Vic c.p phát, quãn I b&ng thac si, bàn sao b.ng thac sT phái tuân thu quy djrih 

hiên hành ciia Bô Giáo due và Dào tao  và DHTN. 

9. Thu truông don vj dào tao  t chüc trao bang cho ngthi duqc cp bang 

thac st Trong th&i gian ch dqi thirc hin thu tic cAp b&ng, nu có d nghj, hQc 

viên duçrc Thu tru&ng don vj dào tao  cAp giAy chüng nhn t& nghip và bàn sao 
phii 1iic vAn bang thac si. 

10. Phôi bang thac sT do DHTN in n, quan l va cp phát cho cac don vi 
dào tao  chi.ra tij chii v in n phôi bang thac si vào thii gian sau dçit bâo v lu.n 

vAn, dánh giá d an và xét cong nhn tt nghip. H so d nghj cAp phôi b.ng thac 
sT theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu 8 Quy djnh v vic in phôi, quãn l và cAp phát 
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phoi van bang, chüng chi cüa DHTN ban hành kern theo Quyt dnh s 2289/QD-
DHTN ngày 06/11/2020 cüa Giám dc DHTN. 

Chiroiig IV 

NH1JNG QUY D!NH KHAC DOI vOi HQC VIEN 

9 • A Dieu 28. Nghi hçc tm thoi, thoi h9c 

1. Hoc viên ctixqc phép nghi hçc tam  thai và bâo h.ru kêt qua dã h9c trong 
các truOng hçrp sau: 

a) Duçic diu dung vào 1%rc h.rcing vu trang. 

b) Duçrc ca quan Co thm quyn diu dung, di din quC gia tharn dcác 
ky thi, giai dau quoc te hoac thc hiçn cac nhim vi khac cua quoc gia, cua nganh. 

-. . • . . . .. , c) Bi om, thai san hoac  tai nin phai dieu tr thai gian dai, nhung phat co 
giây xac then cüa CO so khám, chca bnh có th.m quyn theo quy djnh Cüa Bô Y 
té. 

d) VI 1 do cá nhân khác nhi.rng phâi hoàn thãnh It nht mt hçc k' 0 dan 
vj dào tao  và không thuc cac truèng hçip bj xem xét buc thôi h9c hoc xem xét 
k 1ut. 

2. Th0i gian nghi h9c tarn  th0i  tai  dim d khoân 1 Diu nay phài duqc tInh 
vào th0i gian t6i da d hoàn thành khóa hQC quy djnh tai  khoãn 2 Diu 4 Quy djnh 

nay. 

3. Hcc vien duçic don vj dào tao  quyt djnh cho thôi h9c vi 1 do cá nhân, 

trr truOng hqp dang bj xem xét buc thôi hQc hoc xern xét k' 1u.t. 

4. Dan vj dào tao  quy djnh chi ti& v diu kin, th.m quyn, thu t1C xét 

nghi hQC tam  th0i, tip nhn trO lai  h9c tp Va Cho thôi hçc; vic bâo itru Va Chüng 
A A A - A • I A A 

than ket qua h9C tap  da tich luy doi vai h9c vien xin thoi h9c. 

Diu 29. Chuyn co s& dào to, chuyn noi hçc Va chuyn chuffng trinh 

dào to 

1. Hçc viên &TçIC xét chuyen CO sO dào tao,  chuyn nai h9c Va ChUyêfl 

chucing trinh dào tao  nu dáp üng các yêu câu sau: 

a) Dt diu kin trüng tuyn cüa chuong trInh dâo tao  xin chuyn dn và co 

sO dao tao xin chuyn dn có dü các diu kin bâo dam chat luqng, chua vuqt qua 

nAng lVC  dào tao  d6i vOi chuong trInh, ngành dào tao  dO theo quy djnh hin hãnh 

cüa BO Giáo due và Dào tao. 
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b) Duoc sr dng ' cüa hiu truông co s& dào tao  xin chuyn di và co s& 

dào tao  xin chuyn dn d6i vai chuyn co s& dào tao. 

c) Duqc sr ding cüa thu tnthng các don vj chuyên mon ph trách chuong 

trInh, ngành dào tao,  ngutii phi trách phân hiu (noi chuyn di và chuyên den) Va 

cüa hiu tnxâng co s& dào tao  d6i vol truàng hcip chuyn noi hçc và chuyên 

chuong trInh dào tao  trong cüng mOt  co sO dào tao. 

d) Can dü thOi gian d hoàn thành chuong trinh dào tao  theo quy djnh tat 

khoãn 2 Diu 4 Quy djnh nay và không dang trong thOi gian bj k 1ut tir cânh 

cáo trO len. 

2. Vic cong nhn k& qua h9c tp và chuyn dM tIn chi dA tIch my d& vOl 

h9c viên thuOc các trixOng hqp chuyn ccc sO dào tao,  chuyn chuong trInh ctào tao 

phãi bâo dam quy djnh tai  Diu 5 Quy djnh nay. 

3. H so, thU tiic chuyn di, chuyn dn 

Giám dc DHTN xem xét và ra quyt djnh cho phép h9c viên chuyn di 
hoc tip nhn h9c viên chuyn dn DHTN tip tic h9c tip, trên cci sO báo cáo, 

d nghj cUa Thu truOng don vj dào tao  và h so xin chuyn Co sO dào tao  cUa hQc 
vien. H so, thU t%ic chuyn di, chuyn dn gôm: 

a) Hc viên xin chuyn di: HQC viên phâi có don xin chuyn Co sO dào tao, 
duqc Thu trtthng don vj dào tao  cho phép chuyn di và k ten, dong du xác nhn; 
có van ban dng tip nhn cUa ThU trithng Co sO dào tao  xin chuyn dn. 

b) Hçc vien xin chuyên dn DHTN: H9c viên phãi có don xin chuyn dn, 
có kin cho phép chuyn di cUa thU trithng co sO dang dào tao  hçc viên và k 
ten, dóng du xácnhn, có kin dng tip nhn vâ k ten, dóng du xác nhn 
cUa Thu trithng don vj dào tao  thuOc DHTN dào tao  chuyén nganh, kern theo cac 
giy tO sau: H so h9c viên, bàn sao quyt djnh cong nhn h9c viên cUa thu truOng 
co sO dào tao  tuyn h9c viên, phi hic van bang ho.c giy xác nhn kt qua nh&ng 
h9c ph.n dã hçc. H9c viên xin chuyên co sO dào tao  phái có giy xác nhn chuyn 
noi Cu trü dn tinh khac cUa chInh quyn dja phuong hoc quyt djnh tuyn diving, 
diêu dng cong tác cUa cAp có thAm quyn. 

4. Chuyn chi.rang trInh dào tao 

Trong thM gian hçc tap, hoc viên ducvc phép chuyn chixong trInh dào tao 
mtthn, khi có don xin chuyn chuong trinh vOl 1 do chinh dáng. Vic cho phép 
chuyn chirong trinh dào tao  do ThU truOng don vj dào tao  quy& djnh va chi giài 
quyêt cho h9c viên tnrOc khi bt dAu hQc các hQc phAn kin thüc chuyên ngãnh. 
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5. Nhtng tnthng hqp thay d6i khác do Giám ctc DHTN xern xét, giãi quyt 
trén ca so 5' kin d nghj cüa Thu truOng dan vj dào tao. 

Diu 30. Trao di hçc viên và hçp tác trong dào t30 

1. Dan vj dào tao  duqc trao di hçc vien vOi co sO dào tao  trong nithc và 
nuOc ngoài (sau day gçi là ca sO dâo tao  phi hqp) theo yêu cu sau: 

a) Ca sO dào tao  trong nuOc phâi thrqc phép dào tao  cüng ngành 0 trInh dQ 
thac si. 

b) Ca sO dào tao  0 nuOc ngoài phâi là ca sO giáo d%ic dai  h9c, duc co quan 
có th.m quyn v giáo dic nisOc sO tai  cong nh.n v chit luqng, cho phép dào tao 
và cp bang thac si trong nhóm ngành tuong 1rng. 

2. Nguyen tc thirc hin trao di h9c viên: 

a) Hiu truOng hai co sO dào tao  ding  5'. 
b) S krqng tin chi h9c viên theo h9c 0 co sO dào tao  phi hp duqc cong 

than không qua 25% thng s tin chi cüa chuong trInh dào tao  h9c viên dang theo 
h9c và bão dam quy djnh tai  Diu 5 Quy djnh nay. 

3. Dan vj dao tao  quy djnh chi ti& v diu kin, quy trInh thirc hin trao di 
h9c viên; cOng nhn tin chi h9c viên dã tich lUy khi thrc hin chuong trInh dào 

tao 0 co sO dào tao  phi hqp và cong khai trên trang thông tin din ti:r cüa don vj 

dào tao. 

Chtnrng V 

NHIM vij vA QUYEN HiN CUA DAI HQC THAI NGUYEN, 
o1N vj DAO TLO, GIANG VIEN vA HOC VIEN 

Diêu 31. Nhini vii và quyn han  ctia  Dai  h9c Thai Nguyen và don vj 

dào tao 

1. Nhim vi và quyn han  cüa DHTN 

a) Xây drng k hoach  trung hn, dài han  phát trin dào tao  trInh dO thac sT 

cüa DHTN. Can cü vào các van bàn pháp 15' lien quan cüa BO Giáo dijc và Dào 

tao và tinh hInh thirc t cUa DHTN, Giám dc DHTN ban hành Quy djnh v tuyn 
sinh va dào tao trInh dO thac sT thng nht áp d%rng trong DHTN. Ban chic nang 

quãn 15' dào tao  sau  dai  h9c giup Giám dc DHTN t chi'rc, chi dao, trin khai th%rc 

hin các quy djnh cüa Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh dO thac si, Quy ch v 
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t chüc va hoat dung cüa dai  h9c vng va các ca sâ giáo d%ic dai  h9c thành viên, 

Quy djnh nay và các quy djnh khác có lien quan cüa Bô Giáo diic và Dào tao. 

b) Thm dinh chi tiêu tuyn sinh trên ca s& d& xut cüa các dan vj dào tao 

và thng hçip, báo cáo BO Giáo diic và Dào tao;  xây drng k hoach và t chüc tuyn 

sinh; quyt djnh cong nhn hçc vien, tip nhn h9c viên chuyn dn và cho phép 

hçc vien chuyn Ca so dào tao;  quàn 1 qua trmnh dào tao  trInh d thac si cüa 

DHTN theo quy dlnh. 

c) Cong b6công khai và cp nht các ni dung c.n cong khai trong dào tao 

trInh d thc sl trên các trang thông tin din tcr cüa DHTN. 

d) T churc và trin khai Cong tác thanh tra, kim tra vic thirc hin quy ch& 

quy djnh, k hoach,  chuang trInh dáo tao  thac sl 0 các dan vj dào tao  nhm phát 

hin và giãi quyt kjp th&i nhctng vn d mOi phát sinh hoc nhUng sai sot (nu 

co) trong thm quyn. 
p p . . . , .s • p • , n p 

d) Bao cao, de ngh, xin y hen cua Bo Giao diic va Dao tao  trong cong tac 

chi dao,  xr l nhüng vn d thuc 11th vrc quân 1, t chirc, chuyên mon ngoài 
, ., , . p. p tham quyen theo de ngh cua Thu trwmg dan v1 dao tao  hoac van de mm phat sinh 

trong qua trInh thrc hin thim viii dào tao  trInh d thac sT. 

e) Chju trách nhim in n, quán 1 và c.p phát phôi van b.ng thac si cho 
các dan vj dào tao  chua thirc hin tir chü in in phôi van bang. Cong nhn t& 
nghip, cp bng thac si cho h9c vien thac si chucing trInh phi hqp dào tao  v&i 
các vin nghien ciru. 

g) Nhung thim vv va quyn han  khác lien quan dn dào tao  trInh d thac 
si theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Nhim v%1 quyn han  cüa dan vj dào tao 

a) Trên Ca sO d nghj cüa phông chüc nãng quail l dào tao  sau  dai  hçc và 
kin nh.t trI cüa HOi  ding khoa h9c và dào tao  cüa dan vi dào tao,  Thu tnróng 

dan vj dào tao  ban hânh quy djnh chi tit v quãn 1 và t chirc dào tao  trInh d 
thac si phü hcip von diu kin thirc t cüa don vi. 

b) Xác djnh chi tiêu tuyn sinh heng näm di vOi ngành, chuyên ngành dang 
dào tao,  báo cáo DHTN dung thOi gian quy djnh. 

c) Xáy drng chuang trInh dào tao, biên soan, xut ban, 1a chçn giáo trInh, 
xay dirng và trin khai k hoach giáng day  di vOi các ngành, chuyên ngành dà 
tuyn sinh; chu.n bj diu kin v di ngU giáng viên, co sO 4t chit, diu tra nhu 
cAu xA hOi va 1p h so dng k dào tao  ngành, chuyên ngãnh mOi. 
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d) T chüc, quãn 1$', trin khai chuong trInh dào tao  ngành, chuyên ngành 
theo k hoach  nám h9c, khóa hçc dâ &rçic phé duyt; quàn I' vic h9c tp Va 
nghién thu khoa h9c, k câ d6i vói gRr t%r h9c cüa hc viên. 

d) Xét diu kin và ra quyt djnh cong nh.n h9c viên t6t nghip; cp vn 
bang, phi 1ic van bang thac sT, cp bàn sao vAn bang, phi 1%ic van bang thac si 
cho ngtthi t6t nghip (nu Co thu cu); quãn 1 van bang, 1p và quãn 1 s6 gc 
cp phát van b&ng thac si và s cp bàn sao theo quy ctjnh hin hành; cp chrng 
thin t& nghip ho.c chüng thn hoãn thành chrong trInh dâo tao  trInh d thac 
si' theo quy djnh. 

e) T6 chüc thanh tra, kim tra ni bO,  dánh giá và cong b cong khai kt 
qua tr dánh giá chat luçmg dào tao;  däng k tham gia kim djnh chuong trinh dào 
tao thac si vi t chüc kim djnh chAt luqng giáo dc duqc BO Giáo ditc va Dào 
tao cong nh.n. 

A A A A A 9 g) Cong bo cong khai tren trang thong tin diçn tu cua don v dao tao:  Cac 
vAn bàn quy djnh và thông tin v tuyn sinh, t chüc dao tao  trInh d thac sT; danh 
mic nganh, chuyen nganh dao tao,  ke  hoach  va chi tieu tuyen srnh hang nam cho 
cac ngàth, chuyên ngãnh dA. duc phép dào tao;  chuong trInh dào tao,  k  hoach 
giãng day; danh sách h9c viên trüng tuyn, tót nghip và duqc cAp bang thac si 
theo tüng khoá h9c; toàn van các 1un van, d an dA dáth giá dat  yêu c&u theo 

tüng ngành, chuyên ngàth dào tao  và các d tài 1un van, d an dang duçc thrc 
hin; cam kt chAt luqng giáo diic và chAt luqng giáo dic thirc th, các diu kin 
dam bâo chAt 1ung (gm di ngU giãng viên giàng day  và hung dn 1un van, 

d an; co s& v.t chAt, trang thit bj bão dam dáp ng yêu cAu dào tao  cüa ngành, 

chuyên nganh) và các khoãn thu, chi tài chInh di vâi nguôi h9c vã các thông tin 

khác theo quy djnh. 

h) Thirc hin dAy dü ch d km trU và báo cáo theo quy djnh tai  Diu 38 

Quy djth nay. 

i) Bi hoàn hçc phi cho h9c viên nu don vj dào tao  vi pham Quy djnh nay 

hoc vi pham các quy djnh khác cüa pháp 1u.t dn dn h9c viên không dugc CAP 

bAng. 

k) Các thim vi và quyn h?n  khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 32. Giãng viên giãng dy trInh d thc si 

1. Giãng viên giãng day trInh d thac si bao gm giâng viên co hüu và giãng 
viên thinh giàng, duqc phân cong thim vi giàng dy các h9c phAn trong chuong 
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trInh dào tao  trIrih d thac sT hotc hiróng dn hçc viên thrc hành, thrc tap, thirc 

hin d tài 1un vn thac si, d an. 

2. Ngoài cac tiêu chun giàng viên dai  hçc quy djnh tai  Lut sira dii, b 

sung mt s diu cüa Lut Giáo dic dai  h9c, giãng viên tham gia giãng dy các 

h9c ph.n 1 thuyt chuang trInh dao tao  thac si phâi Co hc vi tiên si, tin si khoa 

hçc hoc có chüc danh giáo sir, phO giáo su; giãng viên giãng day h9c phân ngoai 
ngü cho các chuyên ngành không chuyên.ngôn ngi nuâc ngoài, giãng viên giãng 
day hçc phn trit hçc hoc ngu1i huO'ng dn thirc hành, thirc tp phài cO hQc vj 

tr thac si tr& len. 

3. Giãng viên thinh giãng và báo cáo viên (cac chuyên gia, nhà khoa hçc, 

doanh nhân, ngh nhãn, ngh si,... 0 trong nuOc và nuOc ngoai) tham gia dào tao 
trmnh d thac si phãi dam bão tiêu chun theo các quy djnh hin hành, phâi là 
chuyên gia cO uy tIn trong linh virc khoa h9c thuOc  ngàrih, chuyên ngành dào tao. 

Diu 33. Nhim vtl và quyn hn cüa giãng viên giãng dy trInh d thc 

Si; nhim vi và quyn hn cüa ngu*i hu*ng dn Iun van, d an 

1. Nhim vti và quyn hn cUa giãng viên giáng day  trInh dO thac si 

a) Thc hin nghiem tüc, dy dü k hoach, chuang trInh dào tao,  các quy 

djnh hin hành cüa DHTN, dan vj dào tao  vâ cüa Nhà nuOc lien quan dn dào tao 

trInh dO thac sT. 

b) ThuOng xuyên doi mOi phuang pháp giãng day,  nâng cao chat hrcing dào 
tao, thrc hin ttr van, giip dc h9c viên trong h9c tp và nghiên c(ru khoa h9c. 

c) Thithng xuyen náng cao trmnh dO,  bôi duong chuyen môn, nghip vii. 

d) Duqc huOng các chInh sách di vOi giâng viên giâng day trInh dO thac si 
theó quy djnh cüa Nba nuOc và don vj dào tao. 

ci) Th%rc hin các thim vi và quyn h?n  khác theo quy djth cüa pháp 1ut. 

2. Nliiêm vii và quyn han  cOa ngixôi hi.rOng din 1un vAn, d an 

a) HuOng dn h9c viên xây dirng và thirc hin k hoach nghiên ciru d tâi 
lun vAn, d an. 

b) Theo dôi, kim tra và don dc h9c viên nghien cüu khoa hpc, thuc hành, 
th1rc tp theo yêu cu cüa d tài 1un vAn, d an. 

c) Tr ch& không huOng dn h9c viên vA thông báo bang vAn ban cho 
don vj dào t?o  trong các truYng hcip: DA hixOng dn dü s luqng t6i cia theo quy 
djnh tai  khoãn 1 Diu 24 Quy djnh nay; sau 01 tháng k tü ngày nhn quyt djnh 
cO ngu&i huOng dn ma hçc viên không lien h hoc không tuãn thu sir huOng 
dn hoc không hoàn thành k hoach nghien ciru ma không CO l do chInh dáng. 
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d) Xác nhn k& qua nghiên cru va duyt 1un van, d an cüa h9c viên; dê 
nghj và chju trách thim v vic d nghj dan vi dao tao  cho hçc viên bão v 1un 

'S I I A 7 A A I I A S '7 A van, danh gia de an neu thay dap cac trng yeu cau theo quy ctnh tal  khoan 3 Dieu 
25 Quy djnh nay; hu&ng dn h9c viên süa cha 1un van, dé an và xac nhn v 
viçc luan  van, de an da &rçlc chrnh sua theo ket 1un cua h9l dong danh gia luan 

-, I . ', , '7 . * I S A van, de an trong thai gian quy dnh de dam bao dieu kiçn xet tot nghiep cho h9c 
• A vien. 

Diu 34. Nhim vy vl quyn hn cüa h9c viên 

1. Hoàn thãnh chuang trInh dào tao;  chp hành pháp 1ut; nOi  quy, quy ch, 
quy djnh ye dào tao  trInh d thac sT cUa Nba nuóc và cüa DHTN, dun vj dào tao. 

2. Th%rc hin k hoach  nghiên cIru d tài 1un van, d an dã duqe ngui 
htràng dn duyt; thuing xuyên báo cáo ngu1i huo'ng dn v tin d và kt qua 
thirc hiçn 1un van, de an. 

3. Dóng hQc phi, bao gm cà ph.n hçc phi tang them do phâi h9c b sung, 
h9c lai,  bâo v 1u*n van hoc dánh giá d an 1n thir hai hoc thrc hin d tài 1u.n 
van hoc d an mâi theo quy djnh hçip pháp cüa DHTN, dan vj dào tao. 

4. Ton tr9ng giãng vien, can bQ quán 1, viên chüc, nhân viên cüa DHTN, 

dun vj dào tao. 

A

• Duqc ton tr9ng, d6i xà bInh ding và dtrqc cung c.p d.y dü các thông tin 
hen quan den viçc hc tap. 

6. Duqc sü ding thu vin, tài 1iu khoa h9c, phông thi nghim, các trang 

thi& bj vá co si vt chat cüa DHTN, dun vj dào tao  theo quy djnh cho vic h9c 

tp, nghiên ciru. 

7. Duqc d nghj dan vj dào tao  thay ngtthi hithng dn 1un van, d an nu 

sau 01 tháng, k tr khi nhn ducic quyt djnh giao d tài 1un van, d an và Cu 

nguôi huâng dn ma hQc viên không lien h duqc vi nguri hung dn hoc 
không duqc huóng dn thrc hin d tài 1u.n van, d an. 

8. Duqe phãn hi kin vài ngui có th.m quyn cüa dan vj dào tao  và 

DHTN v chuang trInh dào tao,  v hoat dng giãng day  cüa giàng vien va các 

hoat dung lien quan dn qua trInh tuyn sinh, t chuc và quin 1 dào tao  trInh dO 

thac si. 

9. Duqc tham gia boat dng doàn th& t chüc xA hOi  trong dan vj dào tao 

và DHTN. 

10. Ducic bi hoin h9c phi nu bce viên không có 1&, do vi phm cüa dun 

vj dào tao  dn dn viOc không duqc cp bang thac si. 

r 
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11. Thirc hin các nhim vi và quyn khac theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chtwng VI 

KHIEU N41, TO CAO, THANH TRA, KIEM TRA vA XiY L'' VI PHAM 

Dieu 35. Khieu ni, to cao 

1. Các ca quan, t6 chirc, cá nhân và hçc viên thac sT có quyn khiu nai,  t 

cáo .v hành vi vi phm quy ch cüa DHTN, cüa dan vi dào tao,  cüa giâng viên, 

can bO quân 1 vàh9c viên. 

2. Vic khiu nai,  th cáo và giâi quyt khiu nai,  t cáo duc thrc hin theo 

quy djnh cüa Lut khiu nai,  Lust t cáo. 

Diu 36. Thanh tra, kim tra 

1. Giám dc DHTN có trách nhim t chüc kim tra, thanh tra djnh kS'  và ctt 

xut các diu kiin  xác djnh chi tiêu tuyn sinh, thirc hin k hoach, chuong trInh, 

quy ch dao tao,  cong nhn t6t nghip, c.p b.ng thac sT và các v.n dê khác lien quan 

dn qua trInh th1rc hin dào tao  trInh d thac sI' cUa các don vj dào tao; chju sr kMm 

tra, thanh tra, giám sat cüa B Giáo diic và Dào tao va các co quan có thm quyn 
theo các quy djnh hin hành v tuyn sinh, dào tao,  cp bng thac sI' cüa Bô Giáo dic 
và Dào tao  và theo các quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. ThU truàng don vj dào tao  có trách thim t chrc tir kim tra, thanh tra 
ni b vic thrc hin k hoach, chuong trInh, quy ch dào tao  và các vn d khác 
lien quan dn qua trInh dào tao  trInh d thac si cUa don vj. 

Diu 37. Xfr l vi phm 

1. H9c viên có gian 1n trong thi, kim tra, dánh giá kt qua hQc tp s bj 
xi 1 k' lu.t d6i vói tirng h9c phAn dä vi phm. H9c viên thi h, h9c hO hoc nh 
ngi.râi thi hO,  h9c hO du bj k' 1ut & mtrc dInh chi h9c tp 01 näm d& vài tmng 
hçip vi pham ln thu nht và buOc  thôi h9c di vâi trtthng hçip vi pham 1n thu hai. 

2. Hçc viên vi pham mOt  trong các quy djnh sau day së bj buOc thôi hoc; 
bang thac sT nu dã dixçic cp s bj thu hi, hUy bO theo quy djnh cUa Bô Giáo d1ic 
và Dào tao: 

a) Co hãnh vi gian ln trong tuyn sinh, hçc tap, bão v 1un van, dánh giá 
dê an hoc gian 1n trong vic lam h so d duçic cp van btng, ching chi; sU 
ding van bng, chüng chi giã trong h so tuyn sinh. 
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b) Sr diing kt qua cüa ngi.rñ khac hoc sao chép, trIch dn không dung 
quy djnh trong 1un van, d an va bj hi dng thrn djnh kt lun nu c& bô nhUng 
phn sü diing, sao chép, trIch dn do thI lun vAn, d an không dat  yéu cAu. 

c) NhO hoc thuê nguôi khác lam h 1un vAn, d an. 

3. Viên chIrc, ngtthi lao dung cüa dcm vj dào tao  tham gia quãn l', giáng 
day, htràng dan, dánh giá lun vAn hoc d an nu vi pham Quy djnh nay thI tu5' 
theo tInh chit, müc d vi pham s bj tam  dung vic giãng day, huàng dn lun 
vAn hoc d an, tham gia hi dng dánh giá lun vAn hoc d an trong th&i han  thi 
thiu 01 näm, bj xii 1 k' lust,  xir phat vi phm hành chInh hoc truy cIru trách 
nhim hInh sir, bi thiiOng thit hai  theo quy djnh cüa pháp 1u.t. Nu giãng viên 
thinh giáng, giãng vien cüa don vj dào tto hoc cüa don vj khác thuc DH1'N vi 
pham thI tuS'  theo tmnh ch&t, mirc d, hành vi vi pham së bj dInh chi, ch.m düt hçip 
dng tham gia dào tao  trInh dO thac sT 01 nAm ho.c vTnh vin, hoc bj thay th 
khOi danh sách hOi  dng dánh giá lun vAn hoc d an và dung tham gia dánh giá 
1u.n vAn hoAc d an cüa dçirt dO, hoc lâu dài hoc vTnh vin, truOng hqp cn thit I 
sê kêt hçip thông báo bang vAn ban cho thu trithng co quan quãn i can bO cüa 
ngithi vi pham v hãnh vi vi pham d xir l theo quy djnh. 

4. Don vj dào tao  nu vi ph?m Quy nay thI tày theo tInh chAt, mrc dO vi 
pham, Giám d6c DHTN cO hInh thüc xà l hoc d nghj BQ Giáo dic và Dào tao, 
các Ca quan chuc nAng CO thAm quyn xii pht vi pham hành chInh va ap diing cac 

trách thim pháp l khác theo quy djnh. Trong tnrYng hçip nay, Thu trithng don 
vj dào tao  và nhUng ngithi tr%rc tip vi phm bj xem xét xü 1 k' lut; ngithi vi 

pham gay thit hai  phài bi thuèng theo quy djnh cüa pháp lut. 

5. Thu tnIng don vj dào tao  chju trách thim xü 1' viên chüc, ngil&i lao 
dOng, hQc viên vi pham và báo cáo DHTN, thông báo tâi co quan chü quân/ don 

vj/ dja phuong ncii nguOri bj xü 1 dang lam vic, cu trü. 

Diu 38. Ch d luu trfr, báo cáo và cong khai thông tin 

1. Dan vj dào tao  cO trách nhim: 

a) Hoàn thin ca sà dt lieu nOi bO và cp nht dAy dü, chInh xác dr 1iu v 

dào tao thac si vào h thng co s dU 1iu quc gia v giáo dc dai hpc; xuAt dU 
1iu tng hçp bao cáo tu h th6ng, k xác nh.n cüa don vj dào tao,  gui cho DHTN 

và BO Giáo d%ic và Dào tao  tnthc ngày 31 tháng 12 hang nAm. 

b) Luu trü và bão quãn h so theo quy djnh hin hânh v thi hn bâo quãn 
tAi 1iu chuyên mon nghip vi cüa ngãnh giao dic do Bô Giao diic và Dào tao ban 

hãnh. 
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2. Dan vj dào tao  phãi cong khai tren trang thông tin din tcr cüa clan vj các 

thông tin sau cho tirng chuang trInh dào tao: 

a) Gith thiu khái quát v chuong trInh dào tao. 

b) Thai gian, cija dim và hInh thüc dào tao. 

c) Yêu cu .du vao và thông tin tuyn sinh. 

d) Cu true chuong trInh (kern theo s tin chi cho mi hçc phn, 1un vAn, 

d n, chuyên d nghiên cthi). 

ci) Di ngU giâng vien tham gia giáng day  và hu&ng dk 1un vAn, d an. 

e) H9c tp và kiêm tra dánh giá. 

g) Chu.n du ra, co hi vic lam. 

h) H9c phi, h9c bng (nu co). 

i) Các thông tin khác v chuong trInh dào tao. 

3. Don vj dào tao  phãi cong khai trên trang thông tin din tCr cXa don vj 

tnróc khi tuyn sinh và t chirc dào tao: 

a) Quy djnh cüa DHTN, quy djnh cüa don vj dào tao  và các quy djnh quân 
1 dào tao  có lien quan dn tuyn sinh, t chirc dào tao  và cp b.ng thac sT. 

b) Các quyt dlnh  mi ngành dào tao. 

c) Các diu kin bâo dam chit luqng theo quy djnh hin hành cüa B Giáo 
diic và Dào tao  và nhfrng thông tin khác theo quy djnh. 

4. Don vj dào tao  thix?ing xuyên cp nht thông tin cong khai trên trang 
thông tin din tü cüa don vj: 

a) Thng ké s lucing h9c viên trüng tuyn, clang h9c, thôi hc và t6t nghip 
theo tüng khóa, tüng ngành, chucing trmnh dào tao  và hinh thirc dào tao. 

b) K hoach giáng day, thii khóa biu cüa tmg Vip h9c; ten ci tài, d& an 
và torn tt ni dung các lun vAn, d an cO thông tin h9c viên, ngithi huâng dn 
và ngày bâo v 1un vAn, d an (tth các d tài lun vAn, d an thuc các lTnh vire 
c.n bão m.t thirc hin theo quy djnh cüa Nhà nithc). 
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Chwong VII 

TO CHUC THIIC HIN 

Diu 39. Quy dinh chuyn tip 

1. Quy djnh nay áp dçing cho các khóa tuyn sinh trInh d thac si sau ngày 
15 tháng 10 näm 2021. 

A . . p -, S p , 2. Viçc to chuc dao tao  doi voi cac khoa da tuyen smh trucic ngay 15 thang 
10 nãm 2021 tip tic thrc hin theo Quy ch dào tao  trinh d thac sT ban hành 
kern theo Thông tu s 15/2014/T1'-BGDDT ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa BO 
truâng BO Giáo diic và Dào tao  và Quyt djth s 113 1/QD-DHTN ngày 30 tháng 
7 nAm 2014 cüa Giám dc DHTN v vic ban hành Quy djnh dào tao  trInh dQ thac 
Si. 

Diu 40. T chu'c thyc hin 

1. Can cir Quy djnh nay va các quy djnh pháp 1ut hin hành khác có lien 
quan, don vj dào tao  có trách thim: 

a) Xây drng, ban hành van ban hithng dn chi tit cong tác quán 1 và t 
chüc dào tao  trInh dO thac si phü hçp vâi diu kiin th%rc t cüa don vj mInh, nhung 
không trái vói Quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh dO thac sl ban hành kern theo 
Thông tu s 23/202 1/U-BGDDT ngày 30 tháng 8 näm 2021 cüa BO tniông BO Giáo 
dijc và Dào tao  và Quy cljnh nay. 

b) Th%rc hin trách nhim trong Cong tác dam bào cht krng giáo dic theo 
quy djnh tai  Di&u 50 Lut sra di, b sung mOt  s diu cüa Lut Giáo diic dai  hçc. 

c) Tang cu&ng hem chInh h9c thut; giám sat và kim soát vic chng sao 
chép; xây dimg ch tài, nghiem tUc xü 1 khi có vi phm; bâo dam tInh trung thrc 

cüa nOi  dung nhUng Iun vn, d an và nhUng chuyên d nghiên cüu khac. 

d) Xây d%rng chInh sách thüc dy bInh dâng giài trong dào tao  thac si nhm 

gop phAn thirc hin mitc tiêu cüa chin luçic quc gia v bmnh d.ng giói trong 11th 

vrc giáo dc và dào 
tao. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu Co v.n d phát sinh hoc khó khAn, vuing 

m&c, các dcm vj, cá nhãn kjp th?ii phãn ánh v DHTN (qua Ban Dào tao) 
d báo 

cáo Giám d6c DHTN xem xét, quyt djnh süa d6i, b6 sung cho phü hqp./. 
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Phu 1iic I 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh sd /QD-DHTN ngày / /2022 cza 
Giám dôc Dai hQc Thai Nguyen) 

DAI HOC THAT NGUYEN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Don vi dào tao: Dc Ip — Ti do — Hnh phüc 

DEAN 
Tuyn sinh Va dào to trInh d thc Si 

1. Thông tin chung v don vl dào to 
1.1. Ten trumg, dja chi trang thông tin din tCr cUa don vj dào tao 
1.2. Thông tin v tuyn sinh và t chüc dào tao  trInh d thac sT cüa don vi 

dào tao  cho dn thi diem xây dvng  dê an (so luqng nganhlchuyên ngành dào tao, 
quy mô ngu&i h9c, các kêt qua nghiên cthi) 

1.3. NMng thông tin can thiêt khác 
, A. ., 2. Cac nçi dung ciii the cua de an 

2.1. D6i tixcing tuyen sinh 
2.2. Phucing thuic tuyên sinh 
2.3. Chi tiêu tuyên sinh theo ngành hoc chuyên ngãnh 
2.4. Diu kiên va nng lirc nghiên cüu khoa h9c cüa don vj dào tao:  các 

huong nghien cuu, cac de tai nghien cuu dang trien khai, cac dieu kien ho trq 
nghiêncüu 

2.5. To chüc tuyên sinh: thôri gianvà so lan tuyen sinhlnàm 
2.6. ChInh sách i.ru tién: tru tiên dôi vài các dôi tuçYng theo quy djnh 
2.7. H9c phI và chIrih sách h trçf tài chInh 
2.8. Các ni dung khác (khong trái quy djnh hin hành) 
3. Thông tin v các diêu kiin dam bão chat Iirçrng 
3.1. Co sâ 4t chat phc vi dào tao  và nghiên cüu 
3.2. Danh sách giáng viên co hüu dü diêu kin huóng dn h9c viên thac Si 

theo cac ngành hoc chuyên ngành 
3.3. Các d1r an nghiên cüu hçip tác vi các co sâ dào tao,  nghiên cru và 

doanh nghi trong va ngoâi nithc 
3.4. Kiêm djnh chat lisçing 
3.5. Các diu kiin dam bão chat 1ucng khác 
4. Nhfrng thông tin cn thit khác 

Thu trir&ng don vj dào tao 
(K ten và dóng da!u) 



40 

Phu luc II 

(Ban hành kern theo Quye't dinh so' /QD-DHTN ngày / /2 022 cza 
Giám dóc Dqi hQc Thai Nguyen) 

B GIAO DLJC  vA DAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DI HQC THAI NGUYEN Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

PHIEU BANG K' DI TUYEN DAO TJO TRINH DO TH4C SI 

Dçrt tuyên sinh thang näm  

1. H9 và ten ngtrô'i dir tuyn 2. Giói tInh: Nam 1 Nü E 

3. Sinh ngày thang näm 4. Noi sinh  

5. No'i & hin nay  

6. Di tuçmg dir tuyn: Cong chic, viên cht'rc ducc ci di hpc 0 Di tlxcyng khác 0 

7. Do'n vj cong tác:  

8. Ngh nghip, chile viii hin ti  

9. Thâm niên cong tác chuyên mon tfr khi tot nghip di hQc  

10. Thuçic din can bô: Biên ch: 0 Hçxp dng: U 

11. Van bng di hçc: Tnthng t& nghip (TN)  

H dào tao: Ngành dào t.o Näm TN Loai TN  

12. Van bng di hçc khác (nu co)  

13. Bang ky h9c bô sung kin thirc (nu co)  

14. Chuyên ngành däng k di tuyn  

15. Minh chüng näng Jirc ngoi ngir  

16. Cong trInh nghiên cfru khoa h9c  

17. Da cM lien he  

S din thoi lien h cüa nguèi dir tuyn  

Tôi xin cam doan thirc hin dy dU quy djnh cüa Hi dng tuyên sinh, chip hành 
dUng quy ch tuyn sinh dào t.o trInh d thc si. Nu trUng tuyn tôi se thirc hin dÀy dU 
nghia vii cUa nguäi h9c theo quy ch dào to trInh d thac si cUa B Giáo dic và Dão to 

và quy djnh cUa Dai  hçc Thai Nguyen. 

Ngày ...  tháng......nárn...... 

Ngtrôi dàng k dy' tuyên 



41 

Phii hic III 

Bang tham chiu quy d6i mOt  s6 van b.ng hoc chüng chi ngoai ngCt tuang 
ducing Bc 3 và Bc 4 Khung näng 1rc ngoi ng1t 6 bc dung cho Vit Nam áp 

dijng trong tuyên sinh và ctào to trmnh ct thc sT 
(Ban hanh kern theo Quyet dinh so /QD-DHTN ngay / /2022 cua 

Giám ã'ác Dqi hQc Thai Nguyen) 

TT - Nuonngu 
Chtrng chi 
Nan bang 

TrInh d/Thang dim 

Ttrong drning Bc 3 Tirong throng Bc 4 

Ting Mh 

TOEFL iBT 30-45 46-93 

TOEFL ITP 45 0-499 

IELTS 4.05.0 5.5-6.5 

Cambridge 
Assessment 

ng iS 

B 1 Preliminary/B 1 
Business Preliminary! 
Linguaskill. 
Thang dim: 140-159 

B2 FirstfB2 Business 
Vantage! 
Linguaskill. Thang 
dim: 160-179 

TOEIC 
(4 k5 nang) 

Nghe: 275-399 
DQc: 275-384 
Nói: 120-159 
Vit: 120-149 

Nghe: 400-489 
Dcc: 385-454 
Nói: 160-179 
Vit: 150-179 

2 Ting Pháp 
CIEP/Alliance 
française 
diplomas 

TCF: 300-399 
Van bng DELF B 1 
Diplôme de Langue 

TCF: 400-499 
Van b&ng DELF B2 
Diplome de Langue 

3 Ting Düc 

Goethe - Institut Goethe-Zertifikat B 1 Goethe-Zertifikat B2 

The German 
TestDaF language 
certificate 

TestDaF Bc 3 
(TDN 3) 

TestDaF Bc 4 
(TDN 4) 

Ting Trung 
Quôc 

Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) 

HSK Bc 3 HSK Bc 4 

5 Tiéng Nht 
Japanese Language 
Proficiency Test 
(JLPT) 

N4 N3 

6 Ting Nga 

TPKH - Tec'r no 
'0M)' i3HKy 

KK 

HHoCTpaHHoMy 

TPKI4-1 TPKH-2 
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Phu Inc IV 

.4' . .4 (Ban hanh kern theo Quyet dnh so /QD-DHTN ngay / /2 022 cua 
Giám doe Dgi hQc Thai Nguyen) 

DAL HOC THAI NGUYEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Don vj dão tao:  Dc lap — T' do — Hnh phüc 

, ngày tháng nãrn 

BAO CÁO TINH H!NH DAO TiO TRINH DQ THC SI 
NAM 

1. Danh sách giãng viên co hiru là giáo sir, phé giáo sir, tin si, thc si 

(Ghi toàn bO danh sách và ghi rô thng ngi.thi tham gia dào to trInh dO th,c si, 
gm cã th.c si giâng dy trit hçc, ngoi ng, huàng dn thirc hành, th%rc t.p, 1u.n 
van — nu có theo bang dii day) 

U Hç và ten Chüc danh, 
hçc vj 

Chuyên ngành 
t6t nghip tin 

si 

Ten hQc phn giãng 

day/huâng  dn thirc 

hành, th%rc t.p, hithng 
dn luân vn 

Chuyên 
n gà n h 

2. Danh sách giäng viên thinh giãng là giáo sir, phó giáo sir, tin Si 

TT Ho và ten Chüc danh, 
hQc vj 

Chuyên ngành 
t& nghip tin 

sT, ccr quan cong 
tác 

Ten hçc ph.n giâng 
dy/huó'ng dn thirc 

hành, th%rc tip,  hithng 
dn luân van 

Chuyên 
ngành 

3. Thirc hin k hoach tuyn sinh 

Ngành, 
chuyên 
ngành 

Chi tiêu 
thông 
báo 

DAng 
k dir 

thi 

Tring 
tuyên 

Nh.p hçc Ghi 
chü Tp trung 

toàn bO 
thii gian 

Tp 
trung 
theo 
dçirt 

Tng 
s 
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Ttig so 

4. S hçc viên hin có (bao gm cã s mói tuyn) và diy kin tt nghip 

Khóa 
hçc 

S, ngày 
quyêt 

djnh cong 
nhân 
tráng 
tuyên 

S h9c viên hin có S h9c viên d kin t6t 
nghip näm ... (nám 

sau) 

Ghi 
chü 

Tp 
trung 

toãn bô 
thñ 
gian 

Tp 
trung 
theo 
dqt 

Tong 
s 

Tp 
trung 

toãn b 
thñ 
gian 

Tp 
trung 
theo 
dqt 

Tong 
s6 

5. Bang k tuyn sinh nãm .... (nám sau) 

- Sthntuynsinh: 

- Chi tiêu tuyn sinh: (theo th"ng chuyên ngành và mi do't tuyn sinh) 

6. Kin ngh, d xut 

Thu trir&ng don vj dào to 

(Kj ten và dóng dô'u) 
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