
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM VÀ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở ĐHQGHN 

 218 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Số:  2323 /ĐT               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

  Hà Nội, ngày  12  tháng 12  năm 2006 

HƯỚNG DẪN  
Xây dựng đề án mở ngành đào tạo đại học  

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang triển khai kế hoạch chiến 
lược phát triển đến 2010, tầm nhìn đến 2020, từng bước áp dụng phương thức đào tạo theo 
tín chỉ, trước mắt khẩn trương chuyển đổi các chương trình đào tạo hiện hành sang 
chương trình đào tạo theo tín chỉ để bắt đầu thực hiện từ năm học 2007 - 2008.  

Theo tinh thần đó, ĐHQGHN hướng dẫn xây dựng đề án mở ngành đào tạo đại học 
thay thế cho văn bản số 81/ĐT ngày 4/4/2003 như sau: 

1. Các bước tiến hành đề nghị mở ngành đào tạo 

1.1. Thủ trưởng đơn vị đào tạo thành lập nhóm chuyên gia biên soạn Đề án mở 
ngành đào tạo; 

1.2. Nhóm chuyên gia tổ chức biên soạn Đề án mở ngành đào tạo theo phụ lục 1; 

1.3. Thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức hội thảo về Đề án mở ngành đào tạo, trong 
đó có đại diện những cơ quan, đơn vị  chính sử dụng sinh viên tốt nghiệp tham gia; 

1.4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa (khoa trực thuộc hoặc khoa thuộc 
trường) họp thẩm định, thảo luận góp ý Đề án (cần mời thêm các chuyên gia ngoài đơn vị 
và đại diện cơ quan, đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp); 

1.5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức hoàn chỉnh Đề án, cần lưu ý các ý kiến của 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa; 

1.6. Thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định cấp ĐHQGHN; 

1.7. Thủ trưởng đơn vị đào tạo tổ chức hoàn chỉnh Đề án theo yêu cầu của Hội đồng 
thẩm định cấp ĐHQGHN; 

1.8. Đơn vị đào tạo nộp cho ĐHQGHN Đề án đã sửa chữa gồm 2 bản in và 1 đĩa 
compact (CD) ghi nội dung Đề án; 

1.9. Giám đốc ĐHQGHN ban hành chương trình đào tạo và giao nhiệm vụ cho đơn 
vị tổ chức đào tạo (đối với ngành học đã có trong danh mục Nhà nước) hoặc thí điểm đào 
tạo (đối với ngành học chưa có trong danh mục Nhà nước); 

1.10. Đối với chương trình thí điểm đào tạo, đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc 
gia Hà Nội kết quả thực hiện sau một khoá đào tạo thí điểm. ĐHQGHN xem xét báo cáo 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký vào danh mục Nhà nước và cho phép đơn vị đào tạo tổ 
chức đào tạo chính thức. 
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2. Yêu cầu của chương trình đào tạo đại học 

- Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên một chương trình đào tạo của một 
trường đại học nước ngoài có uy tín (Có thể tham khảo danh mục các trường đại học tốt 
nhất thế giới, xem trang web http://ed.sjtu.edu.cn hoặc http://www.webometrics.info), 
được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của ĐHQGHN; có cấu trúc, khối lượng kiến 
thức, kỹ năng tương đương với chương trình đào tạo trên; có nội dung kiến thức cập nhật 
trình độ phát triển khoa học – công nghệ của thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – 
xã hội, khoa học – công nghệ của Việt Nam; 

- Chương trình đào tạo thiết kế theo phương thức tích luỹ tín chỉ. Số tín chỉ cho một 
học phần tối thiểu là 2, tối đa là 5; 

- Tuỳ theo ngành đào tạo, tổng số tín chỉ của một chương trình đào tạo chuẩn (chưa 
tính Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) từ 120 đến 140 tín chỉ đối với chương 
trình đào tạo 4 năm; 

- Cơ cấu các khối kiến thức phù hợp với Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN hiện 
hành và chương trình khung của Bộ GD&ĐT. 

3. Hồ sơ chuẩn bị cho Hội đồng Thẩm định Đề án mở ngành đào tạo cấp ĐHQGHN 

3.1. Tờ trình xin mở ngành đào tạo do thủ trưởng đơn vị đào tạo ký; 

3.2. 10 bản Đề án mở ngành đào tạo (theo mẫu); 

3.3. Biên bản Hội thảo về Đề án; 

3.4. Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, có ghi rõ kết quả 
kiểm phiếu; 

3.5. Các bản nhận xét của các phản biện tại Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa; 

3.6. Giới thiệu 10 thành viên (chưa tham gia Hội đồng thẩm định cấp cơ sở) tham 
gia Hội đồng thẩm định cấp ĐHQGHN trong đó có ít nhất 5 thành viên ngoài ĐHQGHN 
theo phụ lục 2. 

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. 

TL. GIÁM ĐỐC 
       TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

            (đã ký) 
Nơi nhận: 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c), 
- Các ban chức năng, 

- Các đơn vị đào tạo-ĐHQGHN        
- Lưu Ban ĐT, VP. 

              PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã 
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Phụ lục 1 
MẪU ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

1. Luận cứ mở ngành đào tạo 

- Nhu cầu về nhân lực của ngành đào tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa 
học - công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới; 

- Vai trò, ý nghĩa của ngành đào tạo đối với sự phát triển của ba lĩnh vực: phát triển 
nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội; 

- Các luận cứ khác. 

2. Tình hình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam của ngành đào tạo 

- Thế giới:  

a. Lịch sử, mức độ phổ biến, quy mô của ngành dự kiến mở. 

b. Sưu tập, đánh giá một số khung chương trình đào tạo của các trường đại học 
thuộc 500 trường đại học tốt nhất thế giới về ngành dự kiến mở. Giới thiệu mục tiêu, nội 
dung, phương pháp đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, sự phối hợp với cơ sở sử dụng 
... Thống kê khoảng 10 chương trình đào tạo của ngành (theo đúng tên ngành dự kiến mở) 
đang được áp dụng trên thế giới như sau: 

Danh mục cơ sở đào tạo nước ngoài đang đào tạo ngành ... 

TT Tên nước Cơ sở đào tạo 
Địa chỉ trang 

WEB 
Danh hiệu tốt nghiệp  

(cử nhân, kỹ sư...) 

1     

2     

3     

...     

- Việt Nam:  

a. Lịch sử, mức độ phổ biến, quy mô của ngành dự kiến mở. 

b. Sưu tập, đánh giá các khung chương trình đào tạo của ngành dự kiến mở hoặc các 
ngành gần với ngành dự kiến mở. Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, điều 
kiện đảm bảo chất lượng, phối hợp với cơ sở sử dụng ... Thống kê số chương trình đào tạo 
của ngành (theo đúng tên ngành đề nghị mở) đang được áp dụng ở Việt Nam như sau: 

Danh mục cơ sở đào tạo trong nước đang đào tạo ngành ... 
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TT Cơ sở đào tạo Danh hiệu tốt nghiệp  
(cử nhân, kỹ sư...) 

Năm tuyển sinh 
đầu tiên 

Số lượng tuyển 
sinh hàng năm 

1     

2     

3     

...     

3. Tuyển sinh 

- Đối tượng dự thi; 

- Khối thi; 

- Kế hoạch tuyển sinh. 

4. Điều kiện tổ chức đào tạo của đơn vị 

- Đội ngũ cán bộ tham gia giảng dạy chương trình: số giảng viên cơ hữu, thỉnh 
giảng, số GS, PGS, TSKH, TS, ThS, CN; 

- Cơ sở vật chất: giảng đường (số lượng, diện tích), phòng thí nghiệm (tên, diện tích, 
trang thiết bị ...), các cơ sở thực tập, thực tế, thư viện, học liệu, trang thiết bị, phương tiện 
giảng dạy v.v...; 

- Các hợp tác, liên kết về đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan. 

5. Khung chương trình đào tạo đại học 

5.1. Tên ngành (tiếng Việt, tiếng Anh) 

5.2. Hệ đào tạo 

5.3. Danh hiệu tốt nghiệp (cử nhân/kỹ sư) 

5.4. Thời gian đào tạo 

5.5. Đơn vị đào tạo: Khoa................... Trường........................... 

5.6. Mục tiêu đào tạo 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức gì, đạt trình độ nào? 

- Về kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kỹ năng gì, đạt trình độ nào? 

- Về năng lực: Các năng lực cần thiết trang bị cho người học, các vị trí công tác 
người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. 

- Về thái độ: Thái độ của người học đối với cộng đồng, Tổ quốc; tinh thần trách 
nhiệm và đạo đức nghề nghiệp... 

5.7. Nội dung đào tạo 

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 
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Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:      . . . . . . . tín chỉ 

Trong đó:  

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

  + Bắt buộc . . . . . . . tín chỉ 

  + Tự chọn  . . . . . . . tín chỉ 

- Khối kiến thức Toán và KHTN hoặc  

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

  + Bắt buộc . . . . . . . tín chỉ 

  + Tự chọn  . . . . . . . tín chỉ 

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

  + Bắt buộc . . . . . . . tín chỉ 

  + Tự chọn  . . . . . . . tín chỉ 

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

  + Bắt buộc . . . . . . . tín chỉ 

  + Tự chọn  . . . . . . . tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên ngành    . . . . . . . tín chỉ 

  + Bắt buộc . . . . . . . tín chỉ 

  + Tự chọn  . . . . . . . tín chỉ 

Khung chương trình 

Số tín chỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 
STT Môn học 

T
ừn

g 
m

ôn
 h
ọc

 

L
ý 

th
uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

T
hả

o 
lu
ận

 

T
hự

c 
hà

nh
, 

th
í n

gh
iệ

m
, 

đi
ền

 d
ã,

 s
tu

di
o 

T
ự 

họ
c,

  
tự

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

Môn học  
tiên quyết 

(ghi số thứ tự 
của môn học) 

 

I Khối kiến thức chung        

1         

2         

3         

...         
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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 

       

...         

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 

6. Khung chương trình đào tạo (cả mục 5) bằng tiếng Anh 

7. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

Các chú thích hoặc các khuyến cáo (nếu có) về: 

- Hướng dẫn bố trí lịch trình dạy, học; 

- Định hướng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; 

- Phương pháp giảng dạy; 

- Kiểm tra - đánh giá; 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Ngôn ngữ giảng dạy; 

- Giảng viên, ... 
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8. Tóm tắt nội dung môn học ** 

Mỗi môn học được tóm tắt theo mẫu sau: 

- Tên môn học bằng tiếng Việt, số tín chỉ; 

- Điều kiện và môn học tiên quyết; 

- Tóm tắt nội dung (khoảng 120 từ). 

9. Danh sách cán bộ giảng dạy 

Cán bộ giảng dạy 

TT Môn học ** 
Số tín 

chỉ Họ và tên Học hàm,  
học vị 

Chuyên ngành Đơn vị 
công tác 

1       

2       

...       

10. Bảng so sánh, đối chiếu chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào 
tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để điều chỉnh thành chương trình đào tạo của 
ngành dự kiến mở) theo mẫu sau: 

TT 

Môn học ** 

(tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong khung chương 
trình đào tạo của nước ngoài đã sử 
dụng để xây dựng môn học ở cột 2 

(tiếng Anh) 

Phần trăm nội dung 
giống nhau 

(1) (2) (3) (4) 

1    

2    

...    

11. Tài liệu tham khảo 

- Khung chương trình đào tạo của trường đại học nước ngoài được sử dụng để xây 
dựng khung chương trình đào tạo của đơn vị gồm tên môn học, thời lượng, tóm tắt nội 
dung môn học; 

- Khung chương trình đào tạo hiện hành của ngành đào tạo dự kiến mở ở trong nước 
và nước ngoài (khoảng 5 khung); 

- Các tài liệu liên quan khác. 

Ghi chú: ** theo thứ tự trong khung chương trình đào tạo dự kiến mở ở mục 5.7 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN 
THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP ĐHQGHN 

TT Họ và tên Học hàm,  
học vị 

Chuyên ngành Đơn vị 
công tác 

Điện thoại 
liên hệ 

1      

2      

...      

10      

 


