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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số:  4420  /HD-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  24   tháng 12  năm 2009 

HƯỚNG DẪN 
 Việc kết hợp tổ chức đào tạo chương trình đào tạo cử nhân khoa học  

tài năng với chương trình tiên tiến và nhiệm vụ chiến lược   

 

Đào tạo cử nhân khoa học tài năng, đào tạo thực hiện Nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
và phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế (Nhiệm vụ 16+23) và chương trình 
tiên tiến là các nhiệm vụ đào tạo đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhằm 
tiếp cận chất lượng quốc tế, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản 
cho đất nước. Để tổ chức đào tạo các chương trình này một cách đồng bộ, đảm bảo liên 
thông, phát huy và kết hợp hiệu quả các nguồn lực, ĐHQGHN hướng dẫn việc kết hợp tổ 
chức đào tạo chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng với nhiệm vụ chiến lược và 
chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) như sau. 

1. Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng 

Chương trình đào tạo tài năng có khối lượng kiến thức tổng cộng từ 165 đến 175 tín 
chỉ được xây dựng dựa trên các chương trình gốc là chương trình tiên tiến hoặc nhiệm vụ 
chiến lược tương ứng bằng cách bổ sung các nội dung hoặc các môn học nâng cao theo 
nguyên tắc sau đây: 

- Khối kiến thức chung, khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn có khối lượng 
tổng cộng từ 40 đến 45 tín chỉ được bố trí như chương trình đào tạo của nhiệm vụ chiến 
lược, đảm bảo trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quy định của ĐHQGHN và có thể tham chiếu 
tương đương 6.0 IELTS; 

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành có khối lượng tổng cộng khoảng  
35 - 40 tín chỉ; 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành có khối lượng tổng cộng khoảng 55 - 60 tín chỉ; 

- Khối kiến thức chuyên ngành có khối lượng tổng cộng khoảng 15 - 20 tín chỉ. 

- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ 

2. Tuyển chọn sinh viên hệ đào tạo tài năng 

Sinh viên trúng tuyển vào ĐHQGHN được tuyển vào hệ đào tạo tài năng theo Quyết 
định số 1548/QĐ-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc ĐHQGHN (gọi tắt là Quyết 
định 1548/QĐ-ĐT), đặc biệt ưu tiên tuyển chọn bổ sung từ số sinh viên đã trúng tuyển với 
kết quả cao vào các ngành đào tạo của nhiệm vụ chiến lược và chương trình tiên tiến. 

Chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành đào tạo không quá 15 sinh viên. 
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3. Tổ chức và quản lý đào tạo 

- Đối với các môn học thuộc chương trình gốc của nhiệm vụ chiến lược hoặc chương 
trình tiên tiến: Tổ chức lớp học chung và đánh giá chung cho sinh viên hệ tài năng và 
nhiệm vụ chiến lược hoặc chương trình tiên tiến tương ứng. Tập trung đào tạo tăng cường 
tiếng Anh trong 3 học kỳ đầu để chuẩn bị cho việc nghe giảng bằng tiếng Anh.   

- Đối với các môn học nâng cao dành cho hệ cử nhân khoa học tài năng: Tổ chức lớp 
học riêng cho sinh viên hệ cử nhân khoa học tài năng. Thủ trưởng đơn vị quyết định ngôn 
ngữ dùng để giảng dạy cho các môn học nâng cao, bổ sung. 

Sinh viên thuộc chương trình tiên tiến và nhiệm vụ chiến lược đạt kết quả trung bình 
chung của năm học không dưới 2,5 điểm, nếu có nguyện vọng, được đơn vị tạo điều kiện 
đăng ký để học và thi các môn học nâng cao cùng với sinh viên hệ tài năng để tích lũy 
kiến thức. Đối với các môn học này, sinh viên được miễn học phí. 

- Sinh viên thuộc chương trình đào tạo tài năng không đáp ứng yêu cầu quy định 
theo Quyết định 1548/QĐ-ĐT, tùy theo kết quả học tập và tình hình cụ thể, được Hiệu 
trưởng xem xét chuyển sang chương trình tiên tiến, nhiệm vụ chiến lược hoặc một chương 
trình đào tạo chuẩn phù hợp do trường quản lý.  

- Việc xét tuyển bổ sung sinh viên vào năm thứ hai của chương trình đào tạo tài 
năng thực hiện như quy định của Quyết định 1548/QĐ-ĐT. 

4. Quyền lợi của sinh viên hệ đào tạo tài năng 

Ngoài các quyền lợi ghi trong Điều 12 chương 4 của “Quy định về đào tạo cử nhân 
tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN” (ban hành theo Quyết định số 665/ĐT ngày 
02/8/2006 của Giám đốc ĐHQGHN), sinh viên thuộc chương trình đào tạo tài năng được 
hưởng các quyền lợi sau đây: 

4.1. Được hỗ trợ kinh phí đào tạo với mức 15 triệu đồng/năm/1 sinh viên. Phần kinh 
phí này do ĐHQGHN cấp cho các đơn vị đào tạo thực hiện các phần nhiệm vụ tương ứng.  

4.2. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích phát 
triển là 0,5 triệu đồng/tháng/1 sinh viên, bao gồm: 

- Học bổng khuyến khích học tập quy định cho sinh viên chính quy (từ nguồn 
NSNN cấp theo đầu sinh viên chính quy); 

- Học bổng khuyến khích bổ sung cho sinh viên hệ tài năng (từ nguồn NSNN cấp hỗ 
trợ đào tạo hệ tài năng). 

Tổng số học bổng khuyến khích bổ sung xác định theo chỉ tiêu đào tạo tài năng cho 
từng khóa và từng ngành học. 

Tất cả sinh viên hệ tài năng được tuyển chọn đầu năm học thứ nhất đều được nhận 
học bổng khuyến khích phát triển.  

Sau từng học kỳ, học bổng khuyến khích học tập được xét chung với sinh viên chính 
quy, học bổng khuyến khích bổ sung được xét chung với sinh viên của nhiệm vụ chiến 
lược và chương trình tiên tiến của cùng ngành học theo kết quả điểm trung bình chung học 



Phần I. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 251

kỳ. Trong trường hợp này, kết quả học tập các môn học nâng cao của sinh viên hệ tài năng 
được nhân theo hệ số. 

Sinh viên chương trình tiên tiến và nhiệm vụ chiến lược muốn được xét cấp học 
bổng khuyến khích bổ sung quy định ở mục 4.2 phải tham gia học các môn học nâng cao 
thuộc chương trình đào tạo của hệ tài năng của cùng ngành học. 

4.3. Được bố trí phòng ở miễn phí trong ký túc xá của ĐHQGHN (nếu có nhu cầu). 

5. Bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học tài năng 

 Sinh viên hệ tài năng và sinh viên thuộc chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược 
và chương trình tiến tiến nếu tích lũy đủ khối lượng học tập quy định trong chương trình 
đào tạo cử nhân khoa học tài năng được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học tài năng. 

Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo tài năng được xem xét 
công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân chương trình đào tạo tiên tiến, nhiệm vụ chiến 
lược hoặc chương trình đào tạo chuẩn theo kết quả học tập cụ thể. 

6. Tổ chức thực hiện 

Hướng dẫn này bắt đầu áp dụng cho khóa QH-2009. 

Kinh phí đào tạo cử nhân khoa học tài năng bao gồm kinh phí do ĐHQGHN cấp 
hàng năm để thực hiện nhiệm vụ và các kinh phí do Trường ĐHKHTN huy động từ các 
nguồn khác. Ban Kế hoạch – Tài chính xác định phương thức và định mức cấp kinh phí 
đào tạo và hỗ trợ phòng ở cho sinh viên hệ tài năng, báo cáo Giám đốc phê duyệt để cấp 
trực tiếp cho Trường ĐHKHTN và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thực hiện từ năm 2010. 

Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội 
dung đã quy định trong hướng dẫn này, đặc biệt cần quan tâm triển khai đồng bộ các giải 
pháp để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, thu hút được nhiều sinh viên giỏi tham gia 
chương trình. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, báo cáo ĐHQGHN (qua 
Ban Đào tạo) để giải quyết kịp. 

Ban Đào tạo phối hợp với Ban Thanh tra định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện báo 
cáo Giám đốc. 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Trường ĐHKH Tự nhiên (để thực hiện);  

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (để thực hiện); 

- Ban Kế hoạch Tài chính, Thanh tra; 

- Lưu: VP, Ban ĐT. 
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