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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Số:  436 /QĐ-ĐT                                                                                 

        Hà Nội, ngày 11  tháng 02 năm 2011 
  

 QUYẾT ĐỊNH    
Về việc ban hành quy định tạm thời đào tạo sinh viên năm thứ nhất 

thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

GIÁM ĐỐC  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học 
Quốc gia; 

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia được ban hành 
theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời đào tạo sinh viên 
năm thứ nhất thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị 
trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                                        

 
                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC    

Nơi nhận:        (đã ký)  
- Như Điều 2;       
- Lưu: VP, Ban ĐT, M30.    
 
                                    
                                                                                     PGS. TS. Phạm Trọng Quát 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
ĐÀO TẠO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11 tháng 02  
năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng (CNKHTN), chương trình đào tạo 
tiên tiến (CTTT), chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành, 
chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế (gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược) được xác định là hướng 
phát triển ưu tiên, nhằm góp phần đưa chất lượng đào tạo của ĐHQGHN từng bước đạt 
chuẩn quốc tế. Các chương trình đào tạo này được gọi chung là chương trình đào tạo đạt 
chuẩn quốc tế (CTĐCQT). Văn bản này quy định về việc tập trung sinh viên năm thứ nhất 
các CTĐCQT tại Trường ĐHNN để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ (trước mắt là 
tiếng Anh), đào tạo tập trung một số môn chung, môn cơ bản tạo tiền đề tốt nhất cho giai 
đoạn đào tạo tiếp theo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và mục tiêu của các 
chương trình. 

Chương I 
CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 1. Các CTĐCQT nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có đạo đức và 
nhân cách tốt của người Việt Nam, có trình độ chuyên môn cao, kiến thức, kỹ năng nghề 
nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, khả năng tự học, tự nghiên cứu, năng lực tiếng 
Anh tốt (sử dụng thành thạo, đạt tối thiểu 6.0 IELTS hoặc tương đương…), đáp ứng yêu 
cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Điều 2. Việc tổ chức đào tạo các CTĐCQT dựa trên cơ sở phối hợp chặt chẽ và 
phân công trách nhiệm cụ thể giữa Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), các đơn vị có 
CTĐCQT và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là các đơn vị tham gia đào 
tạo CTĐCQT) với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo 
trình độ cao, nghiên cứu khoa học tiên tiến. 

Điều 3. CTĐCQT được các đơn vị đào tạo xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo 
cử nhân của các trường đại học đối tác nước ngoài và được ĐHQGHN phê duyệt, ban 
hành gồm các khối kiến thức sau:  
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1. Khối kiến thức chung thực hiện theo chương trình chung do ĐHQGHN ban hành, 
trong đó kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) đặc biệt tốt và được đào tạo trong thời gian 
ngắn, tạo tiền đề cho việc đào tạo chuyên môn bằng ngoại ngữ ở giai đoạn sau.  

2. Khối kiến thức khoa học ngành (còn gọi là khối kiến thức chuyên môn) do các 
đơn vị có CTĐCQT chủ trì xây dựng dựa vào chương trình đào tạo cử nhân của các 
trường đại học đối tác tiên tiến, có thứ hạng cao ở nước ngoài theo nguyên tắc đảm bảo 
kiến thức khoa học ngành đủ vững chắc cho cử nhân tương lai hội nhập quốc tế tốt, đáp 
ứng cao những yêu cầu của đất nước. 

3. Kỹ năng mềm được đào tạo thông qua các môn học bổ trợ của ngành, giao tiếp 
ngôn ngữ, giao tiếp liên ngành, các hoạt động đoàn thể và phối hợp khác đảm bảo đào tạo 
cử nhân có kỹ năng sống tốt, thái độ, phẩm chất đạo đức cao theo yêu cầu của CTĐCQT 
đặt ra. 

Điều 4. Phương thức tổ chức đào tạo được thực hiện theo mô hình kế tiếp (1+3) cho 
toàn bộ chương trình và liên thông liên kết đào tạo ở năm thứ nhất như sau: 

Trong năm thứ nhất, sinh viên CTĐCQT được Trường ĐHNN quản lý và tổ chức 
đào tạo khối kiến thức chung. Các đơn vị có CTĐCQT và tham gia đào tạo CTĐCQT 
phối hợp quản lý và đào tạo đan xen một phần khối kiến thức bản, cơ sở khoa học ngành 
và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ. Ba năm sau được dành toàn bộ cho đơn vị có 
CTĐCQT quản lý và tổ chức đào tạo khối kiến thức ngành, hoàn thiện chương trình đào 
tạo để có được sản phẩm đào tạo theo yêu cầu. 

Liên thông liên kết năm thứ nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý sinh 
viên năm thứ nhất, đặc biệt là đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là 5.5 IELTS hoặc tương 
đương, vẫn đảm bảo lộ trình đào tạo thuận lợi cho những năm tiếp sau; Phát triển tinh thần 
cộng đồng, nâng cao hiệu quả liên thông liên kết, hợp tác, lợi thế chuyên môn hóa và thế 
mạnh đặc thù của các đơn vị của ĐHQGHN cũng như sử dụng nguồn lực chung; Tạo 
thuận lợi cho sinh viên trong học tập tiếng Anh cường độ cao và môn học khác cũng như 
trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sinh hoạt 
tập thể, đảm bảo các chế độ chính sách đối với sinh viên, đảm bảo tốt mối liên hệ với đơn 
vị có CTĐCQT, nuôi dưỡng, phát triển ý thức và lòng say mê nghề nghiệp; Thúc đẩy đổi 
mới tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả 
từng bước đạt chuẩn quốc tế.  

Chương II 
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN 

Điều 5. Giảng viên (GV) tiếng Anh tham gia đào tạo sinh viên năm thứ nhất 
CTĐCQT là các GV chuyên nghiệp, có trình độ cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến 
trong và ngoài ĐHNN được các đơn vị giới thiệu, mời giảng. Giảng viên các môn học 
khác của chương trình đào tạo năm thứ nhất được lựa chọn từ các GV tốt ở các đơn vị 
đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất. GV của các năm sau do đơn vị có CTĐCQT chủ 
động bố trí và mời giảng, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt 
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nghiệp,… GV tham gia đào tạo CTĐCQT tuân thủ các quy định hiện hành và được ưu 
tiên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời được đãi ngộ theo các chính sách nêu 
trong các đề án CTĐCQT đã được phê duyệt. 

Điều 6. Sinh viên các CTĐCQT có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ theo các quy 
định của Nhà nước và của ĐHQGHN, được hưởng mọi quyền lợi của sinh viên 
ĐHQGHN, mọi chế độ chính sách và các quyền lợi đối với sinh viên ngành chuyên môn 
theo quy định của đơn vị đào tạo. 

Khi học tập trung tại Trường ĐHNN, sinh viên được được rèn luyện tiếng Anh một 
cách chuyên nghiệp, bài bản để không chỉ đạt chuẩn cao tạo tiền đề cho việc học chuyên 
môn bằng tiếng Anh mà còn phát triển thêm kỹ năng mềm, chuẩn bị sẵn sàng cho hội 
nhập quốc tế, tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài,…; hoàn thành các môn khác 
như các môn cơ bản, cơ sở chuyên môn, lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh, 
giáo dục thể chất với chất lượng tương đương như khi học riêng rẽ tại đơn vị có CTĐCQT 
nhưng lại tối ưu hóa được điều kiện thời gian và tổ chức (lớp môn học, đặc biệt là các lớp 
môn học theo trình độ tiếng Anh); giao lưu với các sinh viên các ngành thuộc CTĐCQT 
khác đơn vị, tinh thần cộng đồng những người được đào tạo theo CTĐCQT, mạng lưới 
liên ngành trên toàn ĐHQGHN sẽ được hình thành, tạo tiền đề phát triển giá trị liên 
ngành, tích hợp cho các hợp tác trong tương lai; giao lưu các ngành nghề khi học chung 
góp phần phát triển bản lĩnh khoa học, sự yêu nghề và gắn bó thực sự của sinh viên với 
ngành nghề tương lai trong môi trường đa ngành có sức hấp dẫn khác nhau và thể hiện 
tâm huyết, quyết tâm thực sự theo nghề nghiệp đã chọn khi được tuyển; đạt được trình độ 
tiếng Anh cơ bản cao với chi phí thấp và hợp lý; là đại sứ tuyên truyền, giới thiệu chương 
trình CTĐCQT đối với những sinh viên tương lai. 

Sinh viên với bất cứ lý do gì không tiếp tục học theo CTĐCQT sau một học kỳ hoặc 
kết thúc năm thứ nhất không tiếp tục theo học ngành đã được tuyển, phải bồi hoàn ít nhất 
50% kinh phí đào tạo đã sử dụng. Mức bồi hoàn kinh phí do thủ trưởng đơn vị có 
CTĐCQT quy định. 

Chương III 
TUYỂN SINH, QUẢN LÝ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Điều 7. Việc tuyển sinh năm thứ nhất của các CTĐCQT được giao cho các đơn vị 
có CTĐCQT theo quy chế tuyển sinh đại học của ĐHQGHN và tiêu chí của CTĐCQT do 
đơn vị đã công bố. Sau khi tuyển sinh các đơn vị bàn giao sinh viên và hồ sơ sinh viên cho 
Trường ĐHNN để quản lý và tổ chức đào tạo năm thứ nhất.  

Điều 8. Việc quản lý giảng dạy và học tập được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp 
với phương thức đào tạo tín chỉ và được ghi tại Điều 4 của Quy định này. 

Điều 9. Trách nhiệm của Trường ĐHNN trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo: 

-  Đầu năm nhận sinh viên và hồ sơ sinh viên CTĐCQT từ các đơn vị có CTĐCQT. 

- Quản lý chương trình và tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ (trước mắt là môn 
tiếng Anh không ít hơn 12 tín chỉ/học kỳ, thực hiện miễn giảm và học vượt,…), phối hợp 
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với các Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị, Giáo dục Thể chất, 
Thể thao, Giáo dục Quốc phòng – An ninh và các đơn vị có sinh viên CTĐCQT để tổ 
chức đào tạo các môn chung và một số môn học thuộc khối kiến thức cơ bản, cơ sở ngành 
đảm bảo lộ trình đào tạo thống nhất và phù hợp theo các yêu cầu của đề án CTĐCQT. 

- Tổ chức đào tạo sinh viên CTĐCQT như sinh viên ngành tiếng Anh nhưng với lộ 
trình rút ngắn và quản lý sinh viên CTĐCQT như sinh viên chính khóa của trường (trường 
hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường ĐHNN quy định). 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung đào tạo, quyền lợi học tập, nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên CTĐCQT trong năm đầu như sinh viên ngành tiếng Anh. 

- Cử cán bộ giảng dạy làm giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp môn học, cố vấn 
học tập, cử các chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh 
viên theo dõi việc đào tạo, tư vấn, hỗ trợ đời sống và các hoạt động khác cho sinh viên 
CTĐCQT theo quy chế đào tạo trong năm đầu. Thường xuyên trao đổi thông tin cho các 
đơn vị có CTĐCQT thông qua đội ngũ GVCN lớp khóa học và cán bộ chuyên trách. 

- Bàn giao sinh viên (trước 15/6 hàng năm), hồ sơ đào tạo và quản lý sinh viên 
CTĐCQT cho các đơn vị có CTĐCQT sau khi kết thúc năm thứ nhất (trước 30/6 hàng năm). 

Chi tiết những nhiệm vụ trên được nêu trong Phụ lục phân công nhiệm vụ. 

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị có CTĐCQT trong công tác tổ chức và quản 
lý đào tạo:  

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình và theo sự 
phân công của ĐHQGHN. 

- Phối hợp với Trường ĐHNN thực hiện chương trình đào tạo năm thứ nhất tại 
Trường ĐHNN và quản lý sinh viên CTĐCQT đã tuyển, giám sát để đảm bảo mục tiêu 
đào tạo của CTĐCQT. 

- Phối hợp với Trường ĐHNN đảm bảo giảng dạy các môn chuyên môn, sinh hoạt 
ngoại khóa để tăng cường sự gắn bó và nuôi dưỡng say mê nghề nghiệp của sinh viên với 
ngành được tuyển, đảm bảo các chế độ chính đáng đối với sinh viên.  

- Cử cán bộ giảng dạy thuộc chương trình làm GVCN lớp khóa học, cố vấn học tập; 
cử các chuyên viên Phòng Đào tạo và CT-CTHSSV chuyên trách theo dõi, giám sát, hỗ 
trợ, tư vấn nghề nghiệp là đầu mối liên kết, thông tin và phối hợp chặt chẽ với Trường 
ĐHNN trong việc đào tạo sinh viên CTĐCQT trong năm đầu tại Trường ĐHNN. 

- Bàn giao sinh viên và hồ sơ sinh viên năm thứ nhất CTĐCQT cho Trường ĐHNN 
ngay sau khi tuyển sinh xong (không muộn hơn 30/9). Nhận lại sinh viên (trước 15/6) và 
hồ sơ sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo năm thứ nhất chậm nhất là 30/6 để tổ 
chức đào tạo kế tiếp. 

- Tổ chức và quản lý đào tạo đối với tất cả các môn học thuộc khối kiến thức cơ bản, 
cơ sở và khối kiến thức khoa học ngành và quản lý toàn diện sinh viên sau khi kết thúc năm 
thứ nhất cho đến khi tốt nghiệp theo yêu cầu đặc thù của ngành đào tạo đã được phê duyệt. 
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- Thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung đào tạo, quyền lợi học tập, nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên trong 3 năm sau theo yêu cầu của đề án. 

Chi tiết những nhiệm vụ trên được nêu trong Phụ lục phân công nhiệm vụ. 

Điều 11. Các bộ phận công tác khác 

1. Các tổ chức đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Chính trị và Công tác Học 
sinh Sinh viên và Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên của các đơn vị quán 
triệt đến từng cán bộ, sinh viên hiểu đúng và đầy đủ về mục tiêu, yêu cầu, căn cứ, lợi ích 
và hiệu quả, thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 
đào tạo và quản lý sinh viên năm thứ nhất các CTĐCQT theo mô hình liên thông liên kết, 
tạo sự đồng thuận, tinh thần hợp tác trong từng đơn vị và giữa các đơn vị để triển khai 
thắng lợi nhiệm vụ này. 

2. Ban Đào tạo chủ trì phối hợp với các ban chức năng hướng dẫn, giám sát kiểm 
tra, định kỳ tổ chức giao ban với các đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và 
quản lý sinh viên năm thứ nhất các CTĐCQT. 

Điều 12. Quản lý và sử dụng kinh phí 

Trường ĐHNN, các đơn vị tham gia đào tạo CTĐCQT được phép sử dụng và có trách 
nhiệm quản lý nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do ĐHQGHN giao cũng như nguồn thu 
học phí theo đúng Luật Ngân sách, các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. 
Cụ thể, đối với việc đào tạo sinh viên CTĐCQT năm thứ nhất, kinh phí được phân bổ chi 
thường xuyên theo chỉ tiêu và chi nhiệm vụ chiến lược để giảng dạy, quản lý tương ứng với 
số giờ dạy (công văn số 3730/ĐHQGHN-KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2010): 

a) Phân bổ kinh phí chi thường xuyên theo chỉ tiêu đào tạo: 

- Nguyên tắc phân bổ đảm bảo tinh thần công văn 3226/HD-ĐHQGHN ngày 
8/11/2010 và phân bổ cho các đơn vị đảm nhiệm các môn chung (Ngoại ngữ, Lý luận 
Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh), môn chuyên môn theo tỷ 
lệ giữa số tín chỉ môn chung/môn chuyên môn mà đơn vị được giao đảm nhiệm giảng dạy 
cho năm thứ nhất của đơn vị đào tạo và tổng số tín chỉ của đơn vị đào tạo. 

- Tỷ lệ kinh phí: 

+ Đối với môn Ngoại ngữ: (i) Trường ĐHNN được hưởng 85% để giảng dạy và 
quản lý sinh viên CTĐCQT năm thứ nhất, (ii) các trường có sinh viên CTĐCQT hưởng 
15% để phối hợp với Trường ĐHNN theo dõi, giám sát, quản lý và điều phối các hoạt 
động ngoại khóa cho sinh viên. 

+ Đối với các môn GDTC, GDQP: (i) đơn vị giảng dạy được hưởng 80%; Trường 
ĐHNN hưởng 5%, các đơn vị có CTĐCQT hưởng 15% để phối hợp với Trường ĐHNN 
theo dõi, giám sát, quản lý và điều phối các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. 

+ Đối với các môn LLCT: (i) đơn vị giảng dạy hưởng 70%; Trường ĐHNN hưởng 
15%, các đơn vị có CTĐCQT hưởng 15% để phối hợp với Trường ĐHNN theo dõi, giám 
sát, quản lý và điều phối các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. 
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+ Đối với các môn chuyên môn do các đơn vị có CTĐCQT giảng dạy: (i) Trường 
ĐHNN được hưởng 15%, (ii) các đơn vị có CTĐCQT hưởng 85%. 

b) Phân bổ kinh phí CTĐCQT để giảng dạy và quản lý sinh viên CTĐCQT năm thứ nhất: 

- Kinh phí giảng dạy cấp cho Trường ĐHNN, các đơn vị có CTĐCQT căn cứ vào: 
số giờ giảng thực tế được Ban Chỉ đạo CTĐCQT thẩm định, phê duyệt và định mức giờ 
giảng theo quy định của ĐHQGHN. 

- Kinh phí quản lý: cấp cho Trường ĐHNN, các đơn vị có CTĐCQT tương ứng với 
số giờ giảng thực tế của từng đơn vị được Ban Chỉ đạo CTĐCQT thẩm định và định mức 
chi quản lý theo quy định của ĐHQGHN. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với 
Quy định này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với tình hình thực tế trên cơ sở các ý kiến đề nghị của các đơn vị đào tạo./. 

        KT. GIÁM ĐỐC  
        PHÓ GIÁM ĐỐC 

     (đã ký) 
 
 

            PGS.TS. Phạm Trọng Quát 
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Phụ lục 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ  

TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CTĐCQT 

1. Công tác chung 

Các đơn vị gồm Văn phòng và các ban chức năng ĐHQGHN, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên CSHCM và Hội Sinh viên ĐHQGHN; các đơn vị có CTĐCQT, Trường 
ĐHNN và các đơn vị tham gia giảng dạy (các trung tâm: ĐTBDGVLLCT, GDQPAN, 
GDTCTT…); Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (HTSV), Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT-
TV) có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng được phân công. 
2. Công tác đào tạo 

Nhiệm vụ Trường ĐHNN Đơn vị có CTĐCQT/ Đơn vị khác 
2.1. Thời khóa biểu Chịu trách nhiệm xếp thời khóa 

biểu môn Tiếng Anh và đảm bảo 
dạy đủ 12 tín chỉ cho mỗi học kỳ  
và dành thời gian cho các môn  
khác, trong đó có môn chuyên môn 
của từng ngành 

Đơn vị có CTĐCQT phối hơp với 
Trường ĐHNN để xếp thời khóa biểu 
các các môn chuyên môn vào thời gian 
đã được bố trí (sáng thứ 6 hàng tuần) 

2.2. Tổ chức dạy 
Tiếng Anh 

a) Chịu trách nhiệm dạy Tiếng Anh 
chung đạt chuẩn 
b) Tổ chức các lớp môn học theo 
trình độ 
c) Có biện pháp hỗ trợ các sinh viên 
để sớm đạt chuẩn 

Đơn vị có CTĐCQT phối hợp dạy 
chuyên môn bằng tiếng Anh vào các 
thời điểm thích hợp. 

2.3. Hỗ trợ học 
tiếng Anh 

a) Tổ chức các hoạt động Câu lạc 
bộ tiếng Anh, đội ngũ trợ giảng và 
triển khai trợ giảng (Tutoring) theo 
kế hoạch của GV. 
b) Cấp account học trực tuyến cho 
sinh viên  

Đơn vị có CTĐCQT tổ chức các hoạt 
động hỗ trợ học chuyên môn bằng  
tiếng Anh 

2.4. Đưa sinh viên 
đi thực tập 
tiếng Anh ở 
nước ngoài 

Tổ chức và quản lý sinh viên thực 
tập ở nước ngoài 

Đơn vị có CTĐCQT tổ chức xét duyệt 
theo tiêu chí của mình. 

2.5. Hoạt động 
chuyên môn 
tăng cường sự 
gắn bó với đơn 
vị có CTĐCQT 

Tạo điều kiện bằng 1 buổi trống 
trong thời khóa biểu 

Chủ động tổ chức các hoạt động 
NCKH, ngoại khóa tại đơn vị 

2.6. Học chuyên 
môn của ngành 

Tạo điều kiện thời gian  
và giảng đường 

Đơn vị có CTĐCQT bố trí GV và môn 
học với ít nhất 3 tín chỉ/học kỳ 

2.7. Tổ chức các 
môn chung 

Bố trí theo thời khóa biểu, hỗ trợ 
giảng đường 

Các đơn vị tham gia giảng dạy, tổ chức 
giảng dạy, hỗ trợ giảng đường, các 
phương tiện và dụng cụ học tập 

2.8. Thi và kiểm tra Tổ chức thi và kiểm tra định kỳ và 
báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo và 
các đơn vị có liên quan 

Đơn vị có CTĐCQT thu thập ý kiến 
phản hồi của sinh viên và xử lý trước 
khi truyền đạt hoặc giao lại cho giảng 
viên xử lý/tiếp thu/điều chỉnh 

2.9. Theo dõi, 
giám sát 

Chỉ đạo các bộ phận Đào tạo, 
Thanh tra,… của trường thường 
xuyên kiểm tra giám sát tình hình 
và kiến nghị giải pháp. 

Tất cả các đơn vị phối hợp theo yêu cầu 
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3. Quản lý sinh viên  
3.1. Hồ sơ sinh viên  Nhận và quản lý hồ sơ năm thứ 

nhất, giao lại cho đơn vị có 
CTĐCQT khi hết năm học 

Đơn vị có CTĐCQT giao hồ sơ năm thứ 
nhất, nhận lại khi hết năm học 

3.2. Chủ nhiệm lớp Phân công giáo viên chủ nhiệm để 
quản lý, phân công cố vấn học tập 
cho các lớp môn học và phối hợp 
tốt, sử dụng có hiệu quả đội ngũ 
giáo viên chủ nhiệm lớp khóa học 
do các đơn vị có CTĐCQT cử. 

Đơn vị có CTĐCQT cử giáo viên chủ 
nhiệm lớp khóa học và cố vấn học tập, 
chủ nhiệm lớp môn học chuyên môn 

3.3. Thẻ sinh viên Hỗ trợ Trung tâm TT-TV làm thẻ, 
cấp lại thẻ cho sinh viên  

Đơn vị có CTĐCQT chuyển dữ liệu cho 
Trung tâm TT-TV đồng thời với việc 
chuyển sinh viên sang Trường ĐHNN 

3.4. Bố trí chỗ ở và 
tổ chức các hoạt 
động văn hóa, 
thể thao trong 
KTX 

Hỗ trợ TT Hỗ trợ Sinh viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đảm bảo 
chỗ ở cho các sinh viên có yêu cầu theo 
nguyên tắc ưu tiên, công bằng và đồng 
thuận. TT chịu trách nhiệm về nề nếp 
sinh hoạt và hoạt động trong KTX. 

3.5. Tài liệu học tập Chủ trì, trực tiếp cung cấp tài liệu 
học tập tiếng Anh 

Trung tâm TT-TV, các đơn vị có 
CTĐCQT và đơn vị đào tạo khác cung 
cấp các tài liệu học tập có liên quan 

3.6.  Giao dịch với 
bên ngoài 

Cấp giấy chứng nhận theo đề xuất 
của GVCN khóa học 

Đơn vị có CTĐCQT đề xuất thông qua 
GVCN lớp khóa học 

3.7. Vay ngân hàng Cấp giấy đề nghị theo đề xuất của 
GVCN khóa học 

Đơn vị có CTĐCQT đề xuất thông qua 
GVCN lớp khóa học 

3.8. Vé xe buýt Cấp giấy đề nghị và giới thiệu  
3.9. Học bổng  

học tập 
Chủ trì và phối hợp với các trường 
có CTĐCQT xét và trao 

Đơn vị có CTĐCQT cung cấp dữ liệu, 
phối hợp cùng xét và trao 

3.10. Học bổng 
khác 

Hỗ trợ điều kiện cho các đơn vị có 
CTĐCQT trao học bổng khác tại 
Trường ĐHNN (nếu có yêu cầu) 

Đơn vị có CTĐCQT chủ trì xét và giải 
quyết, tổ chức trao tại đơn vị hoặc tại 
Trường ĐHNN (nêu yêu cầu) 

3.11. Dừng học Ra quyết định có tham khảo ý kiến 
của đơn vị có CTĐCQT 

Đơn vị có CTĐCQT cung cấp dữ liệu 
đề xuất theo quy chế hiện hành. 

3.12. Thôi học Ra quyết định có tham khảo ý kiến 
của đơn vị có CTĐCQT 

Đơn vị có CTĐCQT cung cấp dữ liệu 
đề xuất theo quy chế hiện hành. 

3.13. Học vượt Đề xuất và phê duyệt Đơn vị có CTĐCQT triển khai nếu kết 
thúc tiếng Anh 

3.14. Hỗ trợ Đề xuất Đơn vị có CTĐCQT thực hiện hỗ trợ 
4. Kinh phí 
4.1. Học phí Thực hiện thu theo hạn mức do đơn 

vị có CTĐCQT quy định 
Đơn vị có CTĐCQT quy định mức thu, 
nguồn thu và thời hạn thu 

4.2. Thu hồi  
kinh phí  

Quyết định và Thực hiện thu hồi và 
chuyển lại cho ĐV có CTĐCQT 
theo tỷ lệ do ĐHQGHN quy định 

Đề xuất 

5. Các vấn đề khác 
 Cùng phát hiện và giải quyết với tư 

cách là đơn vị quản lý toàn diện 
Phát hiện và tham gia giải quyết với tư 
cách là đơn vị có CTĐCQT và đơn vị 
tham gia đào tạo, quản lý sinh viên  

 


