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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 : 771 /ĐT                      

Hà Nội, ngày  11 tháng 8  năm  2006 

 

HƯỚNG DẪN 
Chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành  

phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ  

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ  

1.1.1. Tín chỉ (credit) 

Tín chỉ là đại lượng đo khối lượng lao động học tập trung bình của người học, tức là 
toàn bộ thời gian mà một người học bình thường phải sử dụng để học một môn học, bao 
gồm: 1) thời gian học tập trên lớp; 2) thời gian học tập trong phòng thí nghiệm, thực tập 
hoặc làm các phần việc khác đã được quy định ở đề cương môn học; và 3) thời gian dành 
cho việc tự học ngoài lớp như đọc sách, nghiên cứu, giải quyết vấn đề hoặc chuẩn bị bài ... 
Tín chỉ còn được hiểu là khối lượng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của môn học mà 
người học cần phải tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định. 

1.1.2. Một tín chỉ (credit unit) 

Một tín chỉ là một trong các giá trị sau đây:   

a. Một giờ học lý thuyết trên lớp với 2 giờ chuẩn bị bài trong 1 tuần kéo dài trong  
1 học kỳ 15 tuần (tương đương với 15 tiết lý thuyết và 30 tiết chuẩn bị ở nhà/học kỳ);  

b. Hai giờ thực hành, thực tập (gọi tắt là thực hành) ở studio hay trong phòng thí 
nghiệm với 1 giờ chuẩn bị bài trong 1 tuần kéo dài trong 1 học kỳ 15 tuần (tương đương 
với 30 tiết thực hành và 15 tiết chuẩn bị ở nhà/học kỳ); 

c. Ba giờ tự học, tự nghiên cứu được đánh giá và tích luỹ vào kết quả cuối cùng của 
môn học trong 1 tuần kéo dài trong 1 học kỳ 15 tuần (tương đương với 45 tiết tự học, tự 
nghiên cứu/học kỳ).  

Một giờ ở đây là 50 phút. Môn học có số tín chỉ là một số nguyên. 

1.1.3. Giờ tín chỉ (credit hour) 

Giờ tín chỉ là một trong các giá trị sau đây: 

a. 1 giờ học trên lớp và 2 giờ chuẩn bị bài / 1 tuần    

b. 2 giờ thực hành và 1 giờ chuẩn bị bài/ 1 tuần 
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c. 3 giờ tự học, tự nghiên cứu / 1 tuần 

Tuỳ theo tính chất đặc thù của mục tiêu và nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy 
học, giờ tín chỉ có thể thay đổi, song thời gian tuyệt đối cho 1 giờ tín chỉ không nhỏ hơn 3, 
trong đó giờ học lý thuyết hoặc các giờ thực hành, thảo luận ... được bố trí vào thời khoá biểu. 

1.1.4. Hình thức tổ chức giờ tín chỉ 

Hình thức tổ chức giờ tín chỉ là cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động của giảng 
viên và sinh viên ứng với cách tổ chức chương trình môn học/bài học, trong đó coi trọng 
khâu tự học, năng lực nghiên cứu, thực tập, thực hành, thực tế nhằm tích luỹ đủ khối 
lượng kiến thức theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

Có các hình thức tổ chức giờ tín chỉ như sau: 

a. Dạy, học trên lớp: thường là dạy, học giờ lý thuyết gồm nghe thuyết trình, ghi bài 
giảng, làm và chữa bài tập, thảo luận và các hoạt động khác do giảng viên yêu cầu; 

b. Dạy, học trong phòng thí nghiệm, studio, hiện trường ...: làm thí nghiệm, thực 
hành, thực tập, điền dã (gọi chung là dạy, học thực hành, thực tập); 

c. Ngoài lớp, ngoài phòng thí nghiệm: tự học, tự nghiên cứu, các hoạt động theo 
nhóm để hỗ trợ thảo luận, thực hành, thực tập .... 

1.1.5. Các loại môn học 

Có 3 loại môn học thường gặp:  

a. Môn học lý thuyết: là môn học giảng viên và sinh viên làm việc trên lớp, bao gồm 
thuyết trình, chữa bài tập, thảo luận, làm việc theo nhóm có thầy hướng dẫn ... 

b. Môn học thực hành: là môn học sinh viên làm thực hành, thí nghiệm, khảo sát 
thực địa, làm việc trong phòng thí nghiệm, studio, điền dã...  

c. Môn học kết hợp lý thuyết và thực hành: là môn học có một phần giảng lý thuyết 
hoặc thuyết trình của giảng viên; một phần sinh viên làm thực hành, thí nghiệm, khảo sát 
thực địa, làm việc trong phòng thí nghiệm, studio ... 

1.1.6. Các chương trình đào tạo hiện hành 

a. Các chương trình đào tạo đã được công bố trong cuốn “Chương trình đào tạo đại 
học” do ĐHQGHN xuất bản (NXB ĐHQGHN, 2004) và đang được tổ chức đào tạo tại 
các đơn vị đào tạo; 

b. Các chương trình đào tạo đã được thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức xây dựng theo 
chương trình khung do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Quyết định số 31/2004/QĐ-
BGD&ĐT ngày 16/9/2004 (khối ngành Khoa học Tự nhiên), số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT 
ngày 16/9/2005 (khối ngành Khoa học Xã hội), số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 
11/10/2004 (ngành Công tác xã hội), số 01/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/1/2005 (khối 
ngành Nhân văn), số 23/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004 (khối ngành Kinh tế - Quản trị 
kinh doanh), số 36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2004 (khối ngành Ngoại ngữ) và đã 
được ĐHQGHN, trường đại học thành viên thẩm định trước ngày 31/7/2006; 
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c. Các chương trình đào tạo chất lượng cao; 

d. Các chương trình đào tạo tài năng. 

1.2. Mục tiêu, ý nghĩa của việc chuyển đổi chương trình đào tạo 

1.2.1. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để ĐHQGHN từng bước 
nâng cấp quốc tế hoá chương trình đào tạo, liên thông đào tạo theo tín chỉ với các trường 
đại học trong khu vực và trên thế giới; 

1.2.2. Là cơ sở để thực hiện đào tạo theo tín chỉ, xây dựng đề cương môn học, áp 
dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, phương pháp kiểm tra - đánh giá phù hợp với 
phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

II. CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Các nguyên tắc chuyển đổi chương trình đào tạo 

2.1.1. Dùng đơn vị đo lường là tín chỉ để chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành 
phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. Số tín chỉ cho một môn học tối thiểu là 2, 
tối đa là 5; 

2.1.2. Tuỳ theo ngành đào tạo, tổng số tín chỉ sinh viên phải tích luỹ để hoàn thành 
một chương trình đào tạo và được cấp bằng cử nhân (chưa tính môn học giáo dục thể chất 
và giáo dục quốc phòng) là:   

từ 120 đến 140 tín chỉ đối với chương trình chuẩn; 

từ 150 đến 155 tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao; 

từ 165 đến 175 tín chỉ đối với chương trình tài năng. 

2.1.3. Đảm bảo mục tiêu, nội dung và kế hoạch đào tạo, khối lượng kiến thức, kỹ 
năng mà chương trình đào tạo hiện hành yêu cầu đạt được đối với mỗi khối kiến thức, mỗi 
môn học;  

2.1.4. Đảm bảo cơ cấu các khối kiến thức trong mỗi chương trình đào tạo chuyển đổi 
về cơ bản giữ như chương trình đào tạo hiện hành;  

2.1.5. Cấu trúc mỗi môn học theo hướng giảm thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời 
lượng thảo luận, thực hành, thực nghiệm, thực tập và bổ sung thời lượng tự học, tự nghiên 
cứu được kiểm tra, đánh giá và tích luỹ vào kết quả cuối cùng của môn học. 

2.2. Các bước thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo 

Bước 1. Thủ trưởng đơn vị đào tạo thành lập nhóm chuyên gia chuyển đổi chương 
trình đào tạo hiện hành phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ và tổ chức tập huấn 
cho nhóm chuyên gia; 

Bước 2. Nhóm chuyên gia điều chỉnh thời lượng các môn học để đảm bảo tổng số 
tín chỉ của một chương trình đào tạo nằm trong giới hạn quy định tại mục 2.1 và thực hiện 
chuyển đổi số lượng đơn vị học trình (đvht) của từng môn học thành số lượng tín chỉ theo 
tỷ lệ như sau: 
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a. Giá trị lý thuyết, bài tập trên lớp:  1,5 đvht tương đương 1 tín chỉ; 

b. Giá trị thực hành, thực tập:   1 đvht tương đương 1 tín chỉ; 

c. Khoá luận tốt nghiệp:   1,5 đvht tương đương 1 tín chỉ; 

d. Bổ sung thời lượng thảo luận, tự học, tự nghiên cứu theo tỷ trọng trong cấu trúc 
tín chỉ. 

Bước 3. Nhóm chuyên gia làm tròn số lượng tín chỉ của từng môn học thành số 
nguyên theo các cách sau: 

a. Nếu số lượng tín chỉ của môn học không là số nguyên thì tuỳ thuộc vào nội dung 
và vai trò của môn học trong chương trình đào tạo có thể tăng, giảm thời lượng của môn 
học đó để đạt được số lượng tín chỉ nguyên hoặc có thể loại bỏ môn học đó; 

b. Ghép một số môn học có số lượng tín chỉ không nguyên và có nội dung gần với 
nhau thành môn học mới có số lượng tín chỉ nguyên;  

Bước 4. Nhóm chuyên gia xây dựng văn bản Hướng dẫn thực hiện chương trình đào 
tạo đã chuyển đổi; 

Bước 5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức hội thảo về chương trình đào tạo đã 
chuyển đổi, có sự tham gia của các giảng viên, các chuyên gia, các cán bộ quản lý liên 
quan đến chương trình đào tạo; 

Bước 6. Sau hội thảo, thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức hoàn chỉnh chương trình đào 
tạo đã chuyển đổi để nghiệm thu và báo cáo ĐHQGHN tổ chức thẩm định và ban hành; 

2.3. Thẩm định chương trình đào tạo đã chuyển đổi 

2.3.1. Hồ sơ thẩm định 

Đơn vị đào tạo hoàn thành hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: 

a. Chương trình đào tạo đã chuyển đổi; 

b. Báo cáo về quá trình tổ chức chuyển đổi chương trình đào tạo;  

c. Biên bản chi tiết về hội thảo lần cuối, những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh 
chương trình đào tạo đã chuyển đổi; 

d. Văn bản của đơn vị đào tạo đề nghị Giám đốc ĐHQGHN tổ chức thẩm định và 
ban hành chương trình đào tạo đã chuyển đổi; 

e. Kế hoạch của đơn vị đào tạo về chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, cập nhật chương 
trình đào tạo đã chuyển đổi. 

2.3.2. Tổ chức thẩm định và ban hành chương trình đào tạo đã chuyển đổi 

Ban Đào tạo tổ chức thẩm định chương trình đào tạo đã chuyển đổi của các đơn vị 
đào tạo và trình Giám đốc ĐHQGHN ban hành. 
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2.4. Mẫu trình bày chương trình đào tạo theo tín chỉ 

Chương trình đào tạo theo tín chỉ đối với mỗi ngành đào tạo được trình bày như sau: 

I. Mục tiêu đào tạo 

II. Nội dung chương trình đào tạo  

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:      . . . . . . . tín chỉ 

Trong đó:  

- Khối kiến thức chung      . . . . . . . tín chỉ  

- Khối kiến thức Toán và KHTN  

hoặc Khối kiến thức KHXH-NV     . . . . . . . tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành   . . . . . . . tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành     . . . . . . . tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ    . . . . . . . tín chỉ 

2. Khung chương trình đào tạo 
Số tín chỉ 
Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

Số 
TT 

Môn học 

T
ừ

n
g 

m
ôn

 h
ọc

 

L
ý 

th
u

yế
t 

B
ài

 t
ập

 

T
h
ảo

 lu
ận

 

T
h
ự

c 
hà

n
h

, 
th

í n
gh

iệ
m

, 
đ

iề
n

d
ã,

st
u

d
io

T
ự

 h
ọc

, 
tự

 n
gh

iê
n

 c
ứ

u
 

Môn học tiên quyết 
(ghi số thứ tự  
của môn học) 

 

I Khối kiến thức chung        

1         

2         

3         

...         

II 

Khối kiến thức Toán  
và Khoa học Tự nhiên 

hoặc  

Khối kiến thức Khoa học  
Xã hội và Nhân văn 

       

...         

18         

19         

20         

...         

III 
Khối kiến thức cơ bản chung 
của nhóm ngành 
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...         

26         

...         

IV Khối kiến thức cơ sở của ngành        

...         

34         

35        25; 31 * 

…         

V Khối kiến thức chuyên ngành        

...         

52         

53         

         

Ghi chú: * Môn học số 25 và môn học số 31 là môn học tiên quyết của môn học số 35 

3. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

III. Đề cương môn học (theo Hướng dẫn của ĐHQGHN) 

III.  KINH PHÍ THỰC HIỆN  

3.1. Định mức chi 

Mức chi tạm thời quy định như sau: 

- Tổ chức chuyển đổi chương trình đào tạo (do các đơn vị đào tạo thực hiện gồm các 
công việc chuyển đổi, chỉnh sửa, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, hoàn chỉnh và xây dựng 
hướng dẫn thực hiện chương trình do đơn vị đào tạo thực hiện): 35.000 đ/1 tín chỉ;      

- Thẩm định và trình Giám đốc ĐHQGHN ban hành (do Ban Đào tạo thực hiện): 
10.000 đ/1 tín chỉ. 

3.2. Nguồn kinh phí 

- Trước mắt, các đơn vị tự cân đối trong nguồn kinh phí năm 2006 và các nguồn 
kinh phí khác của đơn vị để chi trả cho việc chuyển đổi chương trình đào tạo;  

- Các đơn vị lập dự toán chi cho chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành phù hợp 
với phương thức đào tạo theo tín chỉ cùng với kế hoạch ngân sách năm 2007 theo hướng 
dẫn của Ban Kế hoạch - Tài chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Kế hoạch thực hiện 

Việc chuyển đổi chương trình đào tạo hiện hành phù hợp với phương thức đào tạo 
theo tín chỉ được tiến hành ngay từ năm học 2006 - 2007 theo kế hoạch đã ban hành trong 
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Công văn số 78/ĐT ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Giám đốc ĐHQGHN và được cụ thể 
hoá như sau: 

a. Tổ chức tập huấn về chuyển đổi chương trình đào tạo trước ngày 15/9/2006; 

b. Các đơn vị đào tạo tổ chức chuyển đổi chương trình đào tạo trước ngày 
15/10/2006: 

- Đơn vị đào tạo ra quyết định thành lập các nhóm chuyên gia chuyển đổi chương 
trình đào tạo; 

- Các nhóm chuyên gia thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo và xây dựng văn 
bản Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo đã chuyển đổi. 

c. Đơn vị đào tạo tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể giảng viên về 
dự thảo chương trình đào tạo đã chuyển đổi trước ngày 15/11/2006; 

d. Hoàn chỉnh các chương trình đào tạo đã chuyển đổi trước ngày 15/12/2006; 

e. Thẩm định và ban hành các chương trình đào tạo đã chuyển đổi trước ngày 
25/01/2007. 

Trong quá trình chuyển đổi chương trình, các đơn vị đào tạo đồng thời phải chuẩn bị 
các điều kiện về giáo trình, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành, bài tập nghiên cứu, thí 
nghiệm, cơ sở đi thực tế... để khi bước vào học kỳ 2 năm học 2006 - 2007 có thể thực hiện 
được chương trình đã chuyển đổi. 

4.2.  Phân công trách nhiệm 

STT Nội dung chuyển đổi Thời hạn 
hoàn thành Chủ trì Phối hợp 

1 Các môn khoa học lý 
luận Mác-Lênin 

08/12/2006 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

+Trung tâm Đào tạo,  
bồi dưỡng giảng viên lý 
luận chính trị; 
+ Bộ môn Mác-Lênin 
Trường ĐHNN 
+ Bộ môn Kinh tế 
chính trị, Khoa Kinh tế 

2 Môn Tin học cơ sở  08/12/2006 Trường ĐHCN  
3 Các môn giáo dục  

thể chất 
08/12/2006 

Trường ĐHKHTN 
(Bộ môn Giáo dục 
Thể chất) 

+ Bộ môn Giáo dục 
Thể chất, Trường 
ĐHKHXH&NV  
+ Bộ môn Giáo dục 
Thể chất, Tr. ĐHNN  

4 Môn Giáo dục  
Quốc phòng 08/12/2006 TT Giáo dục Quốc 

phòng ĐHQGHN 
 

5 Các môn học thuộc khối 
kiến thức XH-NV cho 
các trường, khoa không 
chuyên khoa học xã hội 
và nhân văn 

08/12/2006 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

Các trường, khoa trực 
thuộc không chuyên 
khoa học xã hội và 
nhân văn  

6 Các môn học thuộc khối 
kiến thức toán và khoa 
học tự nhiên cho các 
trường, khoa không 
chuyên về toán  
và khoa học tự nhiên 

08/12/2006 

Trường ĐHKHTN Các trường, khoa trực 
thuộc không chuyên  
về toán và khoa học  
tự nhiên 
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7 Các môn học trong 
chương trình đào tạo của 
các trường, khoa trực 
thuộc nhưng do các 
trường đại học thành viên 
khác trong ĐHQGHN 
xây dựng và giảng dạy 

08/12/2006 

Trường đại học có 
giảng viên xây dựng 
và giảng dạy chương 
trình môn học đó 

Trường, khoa trực 
thuộc có môn học trong 
chương trình cần 
chuyển đổi  

8 Các môn ngoại ngữ  
trong khối kiến thức 
chung 

08/12/2006 

- Trường ĐHKHTN 
đối với các môn 
ngoại ngữ của trường 
mình,  
- Trường 
ĐHKHXH&NV đối 
với các môn ngoại 
ngữ của trường mình, 
- Trường ĐHNN đối 
với các môn ngoại 
ngữ của trường mình, 
Trường ĐHCN và 
các khoa trực thuộc 

 

9 Các môn học trong các 
khối kiến thức còn lại (cơ 
bản chung của nhóm 
ngành, cơ sở của ngành, 
chuyên ngành, nghiệp vụ) 

15/12/2006 

- Trường đại học 
thành viên  
- Khoa trực thuộc 

 

Đơn vị chủ trì có trách nhiệm mời đơn vị phối hợp cử cán bộ tham gia nhóm chuyên 
gia chuyển đổi chương trình các môn học liên quan;  

Đơn vị phối hợp có trách nhiệm cử các chuyên gia tham gia nhóm chuyển đổi các 
môn học liên quan; 

Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm lập và gửi danh sách các môn học cần chuyển đổi 
cho đơn vị chủ trì dạy học các môn học đó; 

Khi một ngành đào tạo có các môn học thuộc ngành đào tạo khác, cần có sự tham 
gia, góp ý của giảng viên tham gia dạy ở tất cả các ngành liên quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị đào tạo kịp thời báo 
cáo về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung 
hướng dẫn. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Ban Đào tạo, các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Các ban chức năng có liên quan  

  (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu VP, Ban Đào tạo 

(đã ký) 
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