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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: 1445  /ĐT  
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quy định  
về đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao. 

       Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

Căn cứ kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hội nghị giao ban công 
tác tháng 10 năm 2006 (Thông báo số 1404/VP ngày 4/10/2006), Đại học Quốc gia Hà 
Nội hướng dẫn bổ sung về việc chuyển đổi sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao 
như sau: 

Đào tạo tài năng, chất lượng cao đã trở thành hệ đào tạo chính thức, thường xuyên ở 
Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành “Quy định về 
đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội” theo Quyết định số 
665/ĐT ngày 02/8/2006. 

Theo Quy định này, xét về kết quả học tập, sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng 
cao phải chuyển sang học hệ chính quy nếu có điểm thi lần đầu của 1 học phần nâng cao, 
bổ sung đạt dưới 5,0 điểm hoặc có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 6,5 
(tính điểm thi lần đầu). 

Những đơn vị có điều kiện đặt mục tiêu chất lượng cao hơn mức quy định chung có 
thể đề xuất các yêu cầu bổ sung, nâng cao cụ thể và báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội xem xét, phê chuẩn cho áp dụng tại đơn vị. 

 TL. GIÁM ĐỐC  
 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

 
        (đã ký) 
 
 
 

  
Nơi nhận: 

- Như kính gửi,              PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã 
- Giám đốc (để báo cáo), 
- PGĐ Mai Trọng Nhuận (để báo cáo), 
- Lưu Ban ĐT, VP. 

 
 
 


