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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:  1022  /QĐ- KHTC                                     
       Hà Nội, ngày 05  tháng 3 năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và phát triển một số 

ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”  

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

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

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia; 

Theo đề nghị của các ông Trưởng ban Kế hoạch Tài chính và Trưởng ban Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định tạm thời về việc xây 
dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”. 

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Trưởng 
ban Đào tạo, Trưởng các ban chức năng có liên quan và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 
Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

                                                    
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

(đã ký) 
Nơi nhận:        

-  Như Điều 2;         
-  Lưu: VP, KHTC, Đào tạo.                    

               
GS. TS. Nguyễn Hữu Đức 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           

QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
Về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-KHTC ngày 05 tháng 03 năm 2009  
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Việc xây dựng và phát triển các ngành đào tạo bậc đại học, chuyên ngành đào tạo 
bậc sau đại học (gọi tắt là ngành, chuyên ngành) ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
đạt trình độ quốc tế là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển ĐHQGHN đến 
2010 và tầm nhìn 2020; phù hợp với sứ mệnh xây dựng và phát triển ĐHQGHN thành 
trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, từng 
bước đạt trình độ quốc tế, góp phần phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội của 
đất nước, nâng cao chất lượng và uy tín của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới. 
Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua việc triển khai Đề án bao gồm một số Đề án 
thành phần (ĐATP) gắn với từng ngành, chuyên ngành cụ thể đã có những điều kiện cận 
kề trình độ quốc tế. Việc xây dựng các ĐATP được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn 
của ĐHQGHN. Văn bản này chỉ quy định việc triển khai xây dựng và phát triển các 
ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. 

Chương 1  
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

Điều 1. Mục tiêu của việc xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt 
trình độ quốc tế  

Triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt 
trình độ quốc tế nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số bộ môn, khoa, 
trường đại học thành viên đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần đổi mới cơ 
bản và toàn diện chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN nói riêng và 
giáo dục đại học Việt Nam nói chung thông qua các mục tiêu sau:  

1. 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, có năng lực và kỹ năng làm việc trong điều kiện hội 
nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. 

2. Đào tạo và bồi dưỡng trình độ khoa học, năng lực và phương pháp giảng dạy, 
năng lực sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH-CN) tiên tiến 
của đội ngũ cán bộ giảng dạy; năng lực, kiến thức và kỹ năng quản trị đại học của cán bộ 
quản lý, cán bộ phục vụ của các đơn vị tham gia ĐATP.  
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3. Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu KH-CN để có các sản phẩm KH-
CN đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia bao gồm các công trình khoa học được 
đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, tạp chí chuyên ngành trung ương có uy tín, sách 
chuyên khảo có giá trị, những kết quả nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn. 

4. Đổi mới căn bản nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy - học 
tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, quản lý đào tạo; phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào 
tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH); gắn kết đào tạo và NCKH; tạo dựng môi trường học 
thuật đạt chuẩn của các trường đại học có uy tín cao trên thế giới. 

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo đại học, sau đại học, 
NCKH và chuyển giao công nghệ; thu hút thêm các nguồn lực để xây dựng và phát triển 
từng đơn vị và toàn ĐHQGHN; thu hút được sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu. 

Điều 2. Sản phẩm của việc xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đạt 
trình độ quốc tế 

1. Nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao (bậc đại học và sau đại học) có kiến 
thức hiện đại, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tự học, tự nghiên cứu; đáp 
ứng yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất 
nước, có thể làm việc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. 

2. Đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy có trình độ cao, có phương pháp 
giảng dạy và NCKH tiên tiến và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, 
ngoại ngữ và có phương pháp quản trị đại học tiên tiến, có khả năng hợp tác bình đẳng với 
các đồng nghiệp ở các trường đại học tiên tiến. 

3. Kết quả NCKH đỉnh cao về các lĩnh vực: công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội và nhân văn, kinh tế và ngoại ngữ,... thông qua sự gia tăng về số sách chuyên khảo 
được xuất bản bằng tiếng nước ngoài; số bài báo đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế; số 
đề tài NCKH cấp Nhà nước đạt kết quả tốt; số bản quyền phát minh, sáng chế; các sản 
phẩm và số dịch vụ KH-CN có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

4. Công nghệ đào tạo, phương pháp quản lý đào tạo, hệ thống giáo trình, bài giảng, 
cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tiếp cận chuẩn các đại học tiên tiến trên thế giới và phù hợp 
với hoàn cảnh Việt Nam. 

5. Mối quan hệ hợp tác bình đẳng với các đối tác trong và ngoài nước được mở rộng 
và nâng cao, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục phát huy kết quả đào tạo, nghiên cứu ở trình 
độ cao đã đạt được, tạo sự phát triển bền vững của các ngành, chuyên ngành sau giai đoạn 
đầu tư ban đầu.  

Điều 3. Một số khái niệm 

1. Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế là những chương trình đào tạo của các 
trường đại học tiên tiến, có uy tín quốc tế (thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu trên 
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thế giới theo xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải công bố trên trang web 
http://ed.sjtu.edu.cn hoặc tương đương) đã được điều chỉnh phù hợp với khả năng, điều 
kiện của các đơn vị thuộc ĐHQGHN, với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và 
đạt mức độ cao nhất theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của ĐHQGHN. 

2. Ngành, chuyên ngành đã có những điều kiện cận kề trình độ quốc tế là những 
ngành, chuyên ngành có đội ngũ giảng viên trình độ cao (từ tiến sỹ trở lên) đã từng giảng 
dạy hoặc được đào tạo bậc đại học, sau đại học ở các trường đại học có uy tín, có kết quả 
NCKH đạt trình độ khu vực và quốc tế; có những điều kiện cơ bản và nhiều lợi thế để 
phát triển đạt trình độ quốc tế như: đã đào tạo tài năng, chất lượng cao hoặc có khả năng 
liên kết, hợp tác quốc tế có hiệu quả, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng; có khả 
năng mở rộng hợp tác và huy động được nhiều nguồn lực khác nhau; đặc biệt, đơn vị đào 
tạo phải có tính sẵn sàng và quyết tâm cao. Ngoài các điều kiện trên, các ngành, chuyên 
ngành được chọn để xây dựng và phát triển đạt trình độ quốc tế phải thuộc các lĩnh vực 
khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn, có vai trò quan trọng đối với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

3. Trường đối tác là trường đại học nước ngoài được đơn vị có ĐATP chọn để hợp 
tác, liên kết đào tạo hoặc tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu. 
Trường đối tác phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau: 

- Có trình độ và uy tín quốc tế như đã nêu ở mục 1, Điều 3;, có các ngành, chuyên 
ngành tương ứng ở thứ hạng cao; 

- Có các chuyên gia có thể tư vấn xây dựng chương trình đào tạo và tham gia giảng 
dạy, nghiên cứu các nội dung khoa học của ngành, chuyên ngành liên quan tại đơn vị; 

- Đã có quan hệ hợp tác hoặc sẵn sàng hợp tác với đơn vị. 

4. Xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế là giải pháp tập 
trung đầu tư để nâng toàn bộ một ngành hoặc chuyên ngành đã có những điều kiện cận kề 
trình độ quốc tế đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội 
nhập quốc tế của đất nước. Nhiệm vụ cụ thể là triển khai đồng bộ các hoạt động đảm bảo 
chất lượng quốc tế nhằm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý; phát 
triển chương trình, hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo; hiện đại hóa cơ sở vật chất, 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; áp dụng cách thức tổ chức và quản lý, 
phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến; xây dựng cơ chế chính sách, môi 
trường học tập, nghiên cứu và làm việc thuận lợi cho việc thúc đẩy sự sáng tạo; đẩy mạnh 
liên kết, hợp tác với trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín, với doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. 
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Chương 2 
CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH 

Điều 4. Ban Chỉ đạo cấp ĐHQGHN 

1. Trách nhiệm và nhiệm vụ 

- Ban hành các quy định, hướng dẫn việc xây dựng và phát triển các ngành và 
chuyên ngành đạt trình độ quốc tế; 

- Cấp phát và theo dõi việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các 
nguồn kinh phí khác; tạo điều kiện và hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện ĐATP;  

- Đề xuất với Chính phủ về chính sách, cơ chế, nguồn lực và giải pháp cần thiết để 
đảm bảo thực hiện Đề án chung và các ĐATP đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ; 

- Liên hệ với các bộ, ban, ngành hỗ trợ triển khai Đề án chung và các ĐATP; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Ban Điều hành các ĐATP; 

- Định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án chung và các ĐATP báo cáo 
với Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan; 

- Chỉ đạo việc chuyển giao từng phần và toàn bộ kết quả, sản phẩm của các ĐATP 
cho các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục đào 
tạo, NCKH, doanh nghiệp. 

2. Thành phần của Ban Chỉ đạo cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định gồm: 

Trưởng ban:      Giám đốc ĐHQGHN; 

Phó Trưởng ban:  Một số Phó Giám đốc ĐHQGHN; 

Các ủy viên: -  Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng có liên quan; 

     -  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có ĐATP; 

   -  Một số chuyên gia tư vấn.  

Ban Chỉ đạo sẽ cử ra Ban Thường trực và Ban Thư ký để giúp việc.  

Điều  5. Ban điều hành ở đơn vị có ĐATP 

1. Trách nhiệm và nhiệm vụ  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt về ĐATP cho cán bộ và sinh viên; 

- Làm việc với trường đối tác, các cá nhân và tập thể có liên quan để ký kết các thoả 
thuận nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc xây dựng và phát triển ĐATP; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy định và có chất lượng cao nhất; 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực tập, thực hành và tổ chức các hội thảo khoa 
học; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý về 
chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy, quản lý; nâng cấp hệ thống 
quản lý phục vụ cho việc dạy - học, NCKH và các công việc khác có liên quan đến việc tổ 
chức thực hiện ĐATP; kế hoạch nghiên cứu và dịch vụ KH-CN, liên kết và hợp tác với 
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các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương,...; kế hoạch hiện đại hoá cơ sở vật chất, hệ thống 
giáo trình, tài liệu tham khảo,...; kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo ở trong nước và ở nước có trường đối tác; 

- Định hướng phát triển tiếp theo đối với các ngành, chuyên ngành thuộc ĐATP, 
thoả thuận với trường đối tác về việc công nhận tương đương văn bằng; công nhận và 
chuyển đổi tín chỉ; trao đổi sinh viên, giảng viên; tạo các nguồn thu nhằm duy trì hoạt 
động đào tạo ở trình độ cao; 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch chi tiết và huy động 
được các nguồn lực, phát triển hợp tác trong và ngoài nước phục vụ ĐATP. Định kỳ 3 
tháng tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh việc thực hiện ĐATP và báo cáo 
kết quả thực hiện với ĐHQGHN (qua Ban chỉ đạo); 

 - Sử dụng hợp lý, có hiệu quả kinh phí được phân bổ từ ngân sách Nhà nước và các 
nguồn khác. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí ở các đơn vị trong quá 
trình thực hiện ĐATP. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết 
toán các hợp đồng đã ký kết; 

- Phối hợp với các bộ, các cơ quan hữu quan, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ sở 
khoa học, giáo dục đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước, chính quyền các địa 
phương nhằm thực hiện tốt ĐATP; 

- Tổng kết đánh giá ĐATP sau giai đoạn đầu tư ban đầu, chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để tiếp tục phát triển đề án một cách bền vững và hiệu quả. 

2. Thành phần của Ban Điều hành ĐATP do Thủ trưởng đơn vị có ĐATP quyết 
định, trong đó thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban và Chủ nhiệm khoa/bộ môn trực tiếp thực 
hiện ĐATP làm thường trực; các thành phần khác được quy định phù hợp với tình hình cụ 
thể của đơn vị, đảm bảo phát huy được trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên và 
cán bộ quản lý trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án, thực hiện tốt các trách 
nhiệm và nhiệm vụ nêu ở mục 1, Điều 5.  

Chương 3 
ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC 

Điều 6. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo được đơn vị có ĐATP xây dựng, thiết kế phù hợp với quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và ĐHQGHN về cấu trúc và khối lượng kiến 
thức tối thiểu trên cơ sở kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo của trường đại học đối tác 
(gọi tắt là chương trình gốc) kể cả nội dung, phương pháp giảng dạy, quy trình tổ chức và 
quản lý đào tạo; có các môn học Lý  luận chính trị theo quy định bắt buộc đối với sinh viên 
Việt Nam. Chương trình được thiết kế để tổ chức đào tạo bậc đại học trong thời gian 4 năm. 

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo các đơn vị có ĐATP lựa chọn chương trình phù 
hợp nhất với điều kiện thực tế của đơn vị cũng như nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của 
Việt Nam thông qua việc tổ chức các hội thảo phân tích, đánh giá chương trình gốc và lấy 
ý kiến thẩm định. 
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3. Đơn vị đào tạo có ĐATP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc chương 
trình đào tạo đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt, ban hành. Nếu cần có sự thay đổi, 
phải báo cáo và được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt mới triển khai. 

Điều 7. Tuyển sinh  

Tuyển sinh trên toàn quốc dựa vào kết quả tuyển sinh đại học cùng năm và thực hiện 
theo phương thức như sau: 

1. Đối tượng đăng ký nguyện vọng trực tiếp vào các ngành đào tạo trình độ quốc tế:  

a. Tuyển thẳng: Học sinh trung học phổ thông (THPT) là thành viên đội tuyển quốc 
gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế hoặc đã đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học 
sinh giỏi quốc gia lớp 12 về môn học phù hợp, đáp ứng các điều kiện tuyển sinh đại học 
do Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN quy định. 

b. Thi tuyển: Thí sinh có kết quả thi tuyển sinh đạt từ điểm chuẩn của ngành đào tạo 
đạt trình độ quốc tế tương ứng trở lên. 

2. Đối tượng được xét tuyển bổ sung: Các thí sinh đã trúng tuyển vào các trường 
thành viên của ĐHQGHN, các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh đại học cùng 
năm, cùng khối thi và có đủ các điều kiện khác theo quy định của các Ban điều hành 
ĐATP của các đơn vị, nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào học các ngành đào tạo 
trình độ quốc tế của ĐHQGHN. Ưu tiên xét tuyển các học sinh đã đạt giải khuyến khích 
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, hoặc đã đạt giải nhất, nhì và ba cấp tỉnh, 
thành phố hoặc tương đương về môn học phù hợp. Xét tuyển theo điểm các tiêu chí từ cao 
xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, ưu tiên đối với sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt. 

3. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài được xét tuyển theo những 
quy định trong bản “Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN” 
đã ban hành theo Quyết định số 278/ĐT ngày 20/10/2003 của Giám đốc ĐHQGHN. 

4. Thông tin chi tiết về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ quốc tế được thông báo 
rộng rãi (trong đó có đưa lên trên trang web của ĐHQGHN và của các đơn vị) sớm hơn 
hoặc cùng với thông tin tuyển sinh đại học hàng năm. Các đơn vị cần thực hiện tốt công 
tác quảng bá thông tin để thu hút thí sinh đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh. 

Điều 8. Quy mô đào tạo và lớp học 

1. Quy mô đào tạo mỗi ngành không quá 60 sinh viên/khóa; khi học bài tập, ngoại 
ngữ và thảo luận,... phải chia nhóm nhỏ (không quá 30 sinh viên/nhóm). 

2. Các đơn vị áp dụng các phương pháp tiên tiến để kiểm tra năng lực học tập; 
Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) kiểm tra trình độ ngoại ngữ, làm cơ sở cho việc phân 
lớp, nhóm và xây dựng kế hoạch giảng dạy chuyên môn, ngoại ngữ hợp lý, hiệu quả.  

Điều 9. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập 

Ngôn ngữ chính được dùng để giảng dạy và học tập cho các chương trình đào tạo 
đạt trình độ quốc tế là tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với một số ngành thuộc lĩnh vực 
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KHXH&NV có tính đặc thù cần giảng dạy bằng ngôn ngữ khác, thủ trưởng đơn vị đề nghị 
với Giám đốc ĐHQGHN để xem xét, quyết định.  

Điều 10. Tổ chức dạy tiếng Anh và giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh 

1. Tổ chức dạy tiếng Anh  

a. Chương trình dạy tiếng Anh được thiết kế để khi tốt nghiệp sinh viên đạt chuẩn 
IELTS ≥ 6.0 điểm hoặc tương đương không phân biệt ngành học. Giám đốc ĐHQGHN uỷ 
nhiệm cho Hiệu trưởng Trường ĐHNN tổ chức phân loại sinh viên đầu vào và xây dựng 
chương trình, kế hoạch đào tạo ngoại ngữ phù hợp; quy định về việc tổ chức giảng dạy, 
kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Anh để sử dụng chung trước mắt cho các ngành 
đào tạo trình độ quốc tế và tiến tới cho toàn bộ chương trình đào tạo ở ĐHQGHN và trong 
toàn quốc. 

Sinh viên có chứng chỉ IELTS  6.0 hoặc tương đương, còn trong thời hạn giá trị 
quy định thì không bắt buộc phải học tiếng Anh. Điểm tiếng Anh ghi vào bảng điểm xét 
học bổng và xét tốt nghiệp là điểm tối đa theo quy định của thủ trưởng đơn vị; 

Sinh viên có chứng chỉ đạt 5  IELTS  6.0 hoặc tương đương  6.0 IELTS nhưng 
không còn trong thời hạn giá trị quy định sẽ phải học phần tiếng Anh chuyên ngành và 
không bắt buộc phải học các học phần tiếng Anh chung. Điểm của phần tiếng Anh chung 
ghi vào bảng điểm xét tốt nghiệp là điểm tối đa theo quy định của thủ trưởng đơn vị; 

Sinh viên có trình độ tiếng Anh đạt IELTS  5.0 hoặc tương đương và các sinh viên 
khác không thuộc hai diện trên sẽ phải học tiếng Anh theo yêu cầu của ngành học thuộc 
ĐATP; 

Các sinh viên được miễn học tiếng Anh được phép học vượt trước các môn chuyên 
môn hay tham gia nghiên cứu khoa học (với các khoá trên của cùng chương trình) để tích 
luỹ các tín chỉ cần thiết theo quyết định của thủ trưởng đơn vị. 

b. Tổng số giờ học tiếng Anh cho những sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh theo 
yêu cầu là 900 tiết, trong đó 450 tiết được tổ chức dạy học theo chương trình và kế hoạch 
chung và sinh viên không phải đóng thêm học phí tiếng Anh; 450 tiết còn lại sinh viên 
phải học ở các lớp chính khoá ngoài giờ hành chính hoặc trong dịp hè nhưng phải đóng 
thêm học phí cho thời lượng học tiếng Anh đó. Định mức học phí và thời điểm áp dụng 
thu học phí do đơn vị quy định nhưng phải báo cáo ĐHQGHN (qua Ban chỉ đạo) trước 
khi thực hiện.  

c. Căn cứ yêu cầu của các ngành học thuộc các ĐATP, Trường ĐHNN làm đầu mối 
phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh hợp lý để đảm bảo kế 
hoạch tổ chức giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh của các đơn vị (xem mục 2, Điều 10). 
Chương trình ngoại ngữ phải được tổ chức tăng cường trong năm thứ nhất (kể cả dịp hè) 
tại Trường ĐHNN. Từ năm thứ hai trở đi, thời lượng giảng dạy môn tiếng Anh chung sẽ 
giảm dần theo từng học kỳ nhưng vẫn đảm bảo duy trì vốn kiến thức tiếng Anh đã tích luỹ 
được và đảm bảo giúp sinh viên có thể học chuyên môn bằng tiếng Anh (nghe giảng, thảo 
luận, làm bài tập, kiểm tra, thi, viết luận,…), viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng 
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tiếng Anh. Trường ĐHNN chịu trách nhiệm các khâu kiểm định, bố trí đội ngũ giảng viên, 
chương trình, giáo trình, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá; kết hợp với các đơn vị 
có ĐATP tổ chức giảng dạy tiếng Anh.  

d. Hết năm thứ nhất, các sinh viên có điều kiện và có nhu cầu được Trường ĐHNN phối 
hợp với các đơn vị tạo cơ hội đi thực hành tiếng Anh tại các trường đại học của nước nói tiếng 
Anh vào thời gian thích hợp không ảnh hưởng đến kế hoạch học tập. Trong toàn khoá học, 
các đơn vị có thể tổ chức cho sinh viên học từng môn hay từng học kỳ ở trường đại học đối 
tác. Kết quả học tập đó được chuyển đổi, tích lũy vào bảng điểm và xét tốt nghiệp. 

e. Các đơn vị có ĐATP đảm nhận các công việc có liên quan tới tổ chức dạy học 
tiếng Anh theo ủy quyền của ĐHQGHN. Các đơn vị cử các giảng viên chuyên môn giỏi 
tiếng Anh để hỗ trợ Trường ĐHNN trong việc giảng dạy phần tiếng Anh chuyên ngành; 
phối hợp với Trường ĐHNN để hoàn thiện các điều kiện, bổ sung việc dạy học ngoại ngữ 
khác theo đặc thù của ngành và đặc biệt chú ý triển khai các biện pháp hợp lý để nâng cao 
năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. 

2. Tổ chức dạy chuyên môn bằng tiếng Anh  

Trừ các môn học chung như Giáo dục quốc phòng (GDQP), Giáo dục thể chất 
(GDTC), Lý luận chính trị (LLCT), đối với khóa đầu tiên, các đơn vị phải giảng dạy các 
môn chuyên môn bằng tiếng Anh theo lộ trình tăng dần theo thời gian: tối thiểu một môn 
học ở học kỳ hai của năm thứ nhất, ít nhất 50% số môn học trong năm thứ hai và 100% 
môn học từ năm thứ ba trở đi. Đối với các ngành Ngoại ngữ (nếu có)  phải giảng dạy hoàn 
toàn bằng ngoại ngữ ngay từ năm thứ nhất. Đối với các ngành KHXH&NV, trong trường 
hợp cần thiết, thủ trưởng đơn vị báo cáo ĐHQGHN để được áp dụng lộ trình chậm hơn: 
tăng dần từ ít nhất một môn học trong mỗi học kỳ của năm thứ hai, đến tối thiểu 50% số 
môn học trong năm thứ ba và 100% số môn học vào năm thứ tư.  

Từ khóa thứ hai trở đi, tất cả các môn chuyên môn, trừ các môn GDQP, GDTC và 
LLCT, đều phải giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Điều 11. Giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập 

1. Các đơn vị có ĐATP phải cung cấp đề cương chi tiết, bài giảng song ngữ Anh - 
Việt (trừ các môn GDQP, GDTC, LLCT); tài liệu hướng dẫn thảo luận, thực hành và nội 
dung tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. 

2. Các đơn vị có ĐATP phải có đủ bộ giáo trình tiếng Anh của trường đại học đối 
tác đang sử dụng và các giáo trình, tài liệu tham khảo (trong đó có tạp chí chuyên ngành) 
bằng tiếng Anh, tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình và mục tiêu đào tạo. Các 
đơn vị xây dựng kế hoạch mua, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo và gửi cho Trung 
tâm Thông tin Thư viện (TTTV) theo kế hoạch ngân sách hàng năm; chủ trì việc biên soạn 
giáo trình, tài liệu giảng dạy thông thường và bài giảng điện tử theo tiêu chuẩn SCORM; 
xây dựng kế hoạch xuất bản giáo trình mới biên soạn ở dạng song ngữ Anh - Việt và có kế 
hoạch trao đổi giáo trình với các đơn vị đào tạo đối tác trong và ngoài nước.   
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3. Trung tâm TTTV có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị mua sắm đúng, 
đủ, nhanh chóng và hiệu quả các tư liệu học tập theo yêu cầu của các ĐATP; xây dựng tủ 
sách đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 
của các ĐATP (gọi là tủ sách trình độ quốc tế). Trung tâm TTTV có trách nhiệm hướng 
dẫn thủ tục thanh toán các tư liệu học tập mà các đơn vị đã mua bằng kinh phí của Đề án 
theo ủy quyền của Trung tâm TTTV. Tất cả tư liệu học tập phải được đưa vào hệ thống 
quản lý của Trung tâm TTTV và của các đơn vị. Trung tâm TTTV thống nhất quản lý và 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc sử dụng toàn bộ hệ thống giáo trình, tài liệu tham 
khảo theo yêu cầu của các đơn vị.   

Điều 12. Phương pháp giảng dạy và học tập 

1. Áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến đang được sử dụng ở các trường đại học 
có uy tín trên thế giới một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện của đơn vị và của 
ĐHQGHN theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao khả năng thực 
hành, nghiên cứu, ứng dụng thực tế, rèn luyện đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm và 
các kỹ năng nghề nghiệp của người học. 

2. Áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ. Đối với các môn GDQP, GDTC, LLCT, 
sinh viên có thể đăng ký học chung với các chương trình đào tạo chính quy khác theo kế 
hoạch phân công chung của ĐHQGHN, trên nguyên tắc đảm bảo khối lượng kiến thức, 
yêu cầu của các môn học và giảng dạy theo phương pháp mới (tăng thời gian tự nghiên 
cứu và thảo luận có hướng dẫn). Sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm 
chuyên dụng vào việc giảng dạy, quản lý . 

3. Thực hiện chế độ trợ giảng, cố vấn học tập để trợ giúp, tư vấn và hướng dẫn sinh 
viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong và lối sống. 

4. Cho phép và tạo điều kiện cho sinh viên được thực hành và học tập thực tế ở các cơ 
sở chuyên môn ngoài ĐHQGHN như: các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp, các cơ sở sản 
xuất,… phù hợp với yêu cầu đào tạo. Các đơn vị tăng cường mời các nhà khoa học, công 
nghệ, doanh nhân, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia ngoài đơn vị có đủ điều kiện về 
trình độ học vấn và phương pháp đào tạo tham gia giảng dạy, hoàn thiện chương trình đào 
tạo, biên soạn bài giảng, hướng dẫn thực hành, thực tập tại cơ sở, hướng dẫn sinh viên thực 
hiện khóa luận và thực hiện nội dung đào tạo theo yêu cầu của người sử dụng. 

Điều 13. Phương thức kiểm tra, đánh giá và chuyển đổi 

1. Kiểm tra đánh giá 

Các đơn vị có ĐATP xây dựng phương pháp kiểm tra - đánh giá theo quy định trong 
công văn 777/ĐT ngày 11/8/2006 đối với bậc đại học của ĐHQGHN và kết hợp vận dụng 
kinh nghiệm của trường đại học đối tác nước ngoài có điều chỉnh cho phù hợp với điều 
kiện của ĐHQGHN. Kết hợp việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ với việc thi 
hết môn học theo quy định được công bố trước khi bắt đầu khoá học. Mọi hình thức kiểm 
tra - đánh giá phải được thực hiện theo quy trình tiên tiến và với bộ công cụ (bài tập, đề 
thi,…) hợp lý để đánh giá và xếp hạng được sinh viên về năng lực và kết quả học tập. 
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Tổ chức cho sinh viên đánh giá giảng viên trên cơ sở sử dụng phiếu đánh giá môn 
học và giảng viên của trường đối tác hoặc các trường đại học tiên tiến khác. 

2. Chuyển đổi 

a. Sinh viên đang học theo các ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế sẽ không được tiếp 
tục theo học nếu: 

- Vi phạm nội quy quy chế sinh viên, có biểu hiện không trung thực trong học tập, 
thi cử, vi phạm pháp luật,...; 

- Không đạt yêu cầu so với quy chế đào tạo trong ĐHQGHN ban hành theo Quyết 
định số 3413/ĐT ngày 10/09/2007. 

b. Các sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt trình độ quốc 
tế do vi phạm quy chế sinh viên sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ trường 
hợp bị buộc thôi học) và sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục theo học do không đạt yêu 
cầu so với quy chế đào tạo có thể được phép chuyển sang học ngành khác thuộc hệ đào 
tạo chuẩn của đơn vị đào tạo quản lý. Cách thức chuyển ngành học cho các sinh viên này 
do thủ trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Ban Chỉ đạo. 

c.  Không chuyển đổi sinh viên thuộc các chương trình đào tạo liên kết quốc tế 
không tương đương với các chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế. Khi khóa học đã 
chính thức bắt đầu các đơn vị không được xét tuyển bổ sung. Những trường hợp đặc biệt 
do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định. 

Điều 14. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

1. Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với sinh viên trong quá trình đào 
tạo. Các hoạt động NCKH của sinh viên được tổ chức dưới các hình thức khảo sát thực 
địa, thực nghiệm khoa học trong phòng thí nghiệm, tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu 
hoặc triển khai ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào thực tiễn của các cán bộ trong và ngoài 
đơn vị,... Các đơn vị có ĐATP tổ chức và quản lý công tác NCKH của sinh viên thông 
qua việc triển khai nghiên cứu gắn với các đề tài, dự án NCKH và các hoạt động khoa học 
khác của đơn vị, tổ chức hội nghị khoa học sinh viên hàng năm. Mỗi sinh viên có một cố 
vấn học tập và được bố trí tham gia tìm hiểu, NCKH với các nhà khoa học có uy tín trong 
và ngoài nước.  

2. Công trình NCKH của sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba được coi như 
một niên luận hoặc tiểu luận. Sản phẩm NCKH của sinh viên là báo cáo khoa học tại hội 
nghị, hội thảo, xêmina chuyên đề, các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên 
ngành. Sinh viên phải viết và trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.  

3. ĐHQGHN tổ chức đánh giá và trao giải thưởng cho các công trình NCKH xuất 
sắc của sinh viên toàn ĐHQGHN. Giải thưởng của công trình NCKH sinh viên được quy 
về điểm theo quy định hiện hành để cộng vào điểm trung bình học tập mở rộng của học 
kỳ, của năm học và của toàn khoá, đồng thời được tính đến khi xét học bổng, xét chuyển 
tiếp vào bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được áp dụng theo Quy 



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

 280 

chế Đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/9/2007 của Giám đốc 
ĐHQGHN. 

Điều 15. Bằng tốt nghiệp 

Bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế được ghi theo hệ đào tạo 
quốc tế tương ứng kèm theo bảng điểm. Phần tiếng Anh ghi là International Standard 
Program. 

Bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế được coi như bằng tốt 
nghiệp đại học tại nước ngoài khi xét các điều kiện liên quan đến trình độ tiếng Anh và 
chuyên môn để học tiếp ở bậc cao hơn. 

Khuyến khích các đơn vị có ĐATP đạt được thỏa thuận với các trường đối tác để 
sinh viên tốt nghiệp có thể nhận hai bằng (double degree): một bằng của ĐHQGHN và 
một bằng của trường đối tác. 

Chương 4 
ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC 

Điều 16. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo được đơn vị có ĐATP xây dựng, thiết kế phù hợp với quy 
định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu trên cơ sở 
phát huy thế mạnh khoa học của đơn vị, của ĐHQGHN và kế thừa có chọn lọc chương trình 
gốc của trường đại học đối tác kể cả nội dung, phương pháp giảng dạy, quy trình tổ chức và 
quản lý đào tạo. Chương trình đào tạo thạc sỹ được thiết kế để tổ chức đào tạo trong thời 
gian là 2 năm. Chương trình  đào tạo tiến sỹ tổ chức đào tạo trong thời gian 3 năm. 

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo các đơn vị có ĐATP lựa chọn chương trình phù 
hợp nhất với điều kiện thực tế của đơn vị cũng như nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của 
Việt Nam thông qua việc tổ chức các hội thảo phân tích, đánh giá chương trình gốc và lấy 
ý kiến thẩm định. 

3. Đơn vị đào tạo có ĐATP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc chương 
trình đào tạo đã được phê duyệt, ban hành. Nếu cần có sự thay đổi, phải báo cáo và được 
Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt mới triển khai. 

Điều 17. Tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN trong 
cùng năm và thực hiện như sau: 

1. Đối tượng đăng ký nguyện vọng trực tiếp vào các chuyên ngành đào tạo trình độ 
quốc tế:  

a. Tuyển thẳng: Những thí sinh đủ điều kiện chuyển tiếp cao học (CH) hoặc nghiên 
cứu sinh (NCS) theo quy định của ĐHQGHN.  
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b. Thi tuyển: thí sinh có kết quả thi tuyển sinh sau đại học (CH hoặc NCS) từ điểm 
chuẩn của chuyên ngành đào tạo tương ứng trở lên. 

2. Đối tượng được xét tuyển bổ sung: Thí sinh trúng tuyển vào các chuyên ngành 
khác có cùng đối tượng tuyển sinh và môn thi tuyển sinh trong kỳ thi tuyển sinh sau đại 
học của ĐHQGHN nếu có nguyện vọng có thể được tuyển bổ sung vào chương trình đào 
tạo trình độ quốc tế  tương ứng. Ưu tiên các thí sinh có kết quả thi tuyển sinh cao, có năng 
lực nghiên cứu, có trình độ tiếng Anh tốt (tối thiểu đạt 4.5 theo chuẩn IELTS hoặc tương 
đương) và có đủ các điều kiện khác theo quy định của các Ban Điều hành ĐATP của các 
đơn vị, đặc biệt là các sinh viên đã tốt nghiệp các hệ tài năng, chất lượng cao và các ngành 
đào tạo đạt trình độ quốc tế. Xét tuyển theo điểm các tiêu chí từ cao xuống thấp cho đến 
hết chỉ tiêu.  

3. Người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài được xét tuyển theo những 
quy định trong bản “Hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN” 
đã ban hành theo Quyết định số 278/ĐT ngày 20/10/2003 của Giám đốc ĐHQGHN. 

4. Thông tin chi tiết về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ quốc tế được thông báo 
rộng rãi (trong đó có đưa lên trên trang web của ĐHQGHN và của các đơn vị) sớm hơn 
hoặc cùng với thông báo tuyển sinh sau đại học hàng năm. Các đơn vị cần thực hiện tốt 
công tác quảng bá thông tin để thu hút thí sinh đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh. 

Điều 18. Quy mô đào tạo  

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các khoá đầu tiên của mỗi chương trình đào tạo thạc 
sỹ chỉ tổ chức một lớp tối đa 25 học viên đối với các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn; 15 học viên đối với các ngành 
ngoại ngữ (nếu có). Các khoá đào tạo tiến sỹ đầu tiên không vượt quá 5 NCS cho một 
chuyên ngành. 

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo đầu tiên, những chuyên ngành đảm bảo được việc 
nâng cao chất lượng, sẽ được mở rộng quy mô đào tạo. Trong trường hợp có thay đổi quy 
mô đào tạo, Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo và chỉ thực hiện khi được Giám đốc 
ĐHQGHN phê duyệt. 

Điều 19. Tổ chức dạy tiếng Anh và giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh 

1. Ngôn ngữ chính được dùng để giảng dạy và học tập các môn học thuộc khối kiến 
thức cơ sở ngành, chuyên ngành, các chuyên đề tiến sỹ,... trong chương trình đào tạo sau 
đại học đạt trình độ quốc tế chủ yếu là tiếng Anh. Đối với một số chuyên ngành thuộc lĩnh 
vực KHXH&NV có tính đặc thù, thủ trưởng đơn vị đề nghị ngoại ngữ giảng dạy chính 
khác để Giám đốc ĐHQGHN quyết định.  

2.  Trong học kỳ thứ nhất, học viên cao học sẽ học các môn học chung và tiếng Anh 
tăng cường. Chương trình dạy tiếng Anh nâng cao được tiếp tục bố trí thêm vào các học 
kỳ tiếp theo đáp ứng yêu cầu người học phải đạt trình độ tiếng Anh 6.5 theo chuẩn IELTS 
hoặc tương đương khi tốt nghiệp. Đối với những khóa đầu có thể áp dụng chuẩn IELTS 
tối thiểu 6.0. Trường ĐHNN chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức nâng cao trình độ 
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tiếng Anh chung cho người học bằng các giải pháp thích hợp theo yêu cầu của từng 
chuyên ngành. Việc miễn học tiếng Anh thực hiện tương tự như quy định ở Điều 10 
nhưng với chuẩn IELTS  6.0. 

3. Các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, các chuyên đề 
tiến sỹ,... trong chương trình đào tạo sau đại học đạt trình độ quốc tế chủ yếu được bố trí 
từ học kỳ 2 của năm thứ nhất. Đối với các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, 
tất cả các môn học này phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với một số chuyên 
ngành thuộc lĩnh vực KHXH&NV có đặc thù, thủ trưởng đề nghị và Giám đốc ĐHQGHN 
quyết định để được áp dụng lộ trình giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chậm hơn, 
nhưng ít nhất phải đảm bảo tất cả các môn học trong năm thứ hai đều được giảng dạy 
bằng tiếng Anh, thảo luận, viết báo cáo, viết luận văn, luận án và bảo vệ bằng tiếng Anh. 
Sau khóa đào tạo đầu tiên, tất cả các môn học quy định phải giảng dạy bằng tiếng Anh. 

4. Chậm nhất là sau học kỳ một của năm thứ nhất, thủ trưởng các đơn vị đào tạo 
phải phân công cán bộ hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn cho học 
viên cao học, bố trí cho học viên được sinh hoạt học thuật và tham gia nghiên cứu tại các 
phòng thí nghiệm hoặc bộ môn. 

5. Đơn vị đào tạo có trách nhiệm liên hệ, hỗ trợ người học (HVCH và NCS) đi học 
tập, trao đổi và thực tập khoa học ở trường đại học đối tác hay đại học khác tương đương 
thuộc các nước nói tiếng Anh; tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, viết và 
gửi đăng báo khoa học bằng tiếng Anh cho các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, 
tham dự hội nghị khoa học quốc tế,... 

Điều 20. Giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập 

Thực hiện như các quy định của bậc đại học ở các mục 1, 2, 3 của Điều 11 về tư liệu 
học tập. Ngoài ra, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch bổ sung các tạp chí chuyên ngành, 
tài liệu chuyên khảo và các tài liệu có tính đặc thù cho việc tổ chức đào tạo bậc sau đại 
học và chuyển cho Trung tâm TTTV theo kế hoạch ngân sách hàng năm; chịu trách nhiệm 
tập hợp kết quả đề tài nghiên cứu điển hình kiểu case study hoặc các nội dung khoa học từ 
kết quả của các đề tài nghiên cứu khác đáp ứng yêu cầu đào tạo sau đại học.  

Điều 21. Phương thức kiểm tra, đánh giá và chuyển đổi 

1. Kiểm tra đánh giá 

Các đơn vị có ĐATP xây dựng phương pháp kiểm tra - đánh giá theo quy định trong 
văn bản hướng dẫn số 2640/SĐH ngày 28/12/2006 của Giám đốc ĐHQGHN và kết hợp 
vận dụng kinh nghiệm của trường đại học đối tác nước ngoài có điều chỉnh cho phù hợp 
với điều kiện của ĐHQGHN, tương tự như đã nêu ở mục 1, Điều 13, kể cả việc đánh giá 
môn học. 

2. Chuyển đổi 

a. HVCH và NCS đang học theo các chuyên ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế sẽ 
không được tiếp tục theo học nếu: 
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- Vi phạm nội quy quy chế sinh viên, có biểu hiện không trung thực trong học tập, 
thi cử, vi phạm pháp luật,...; 

- Không đạt yêu cầu so với quy chế  đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo 
Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc ĐHQGHN. 

b. Các HVCH, NCS không đủ điều kiện tiếp tục theo học chương trình đạt trình độ 
quốc tế do vi phạm quy chế sinh viên sau khi chịu các hình thức xử lý theo quy chế (trừ 
trường hợp bị buộc thôi học) hoặc không đủ điều kiện tiếp tục theo học do không đạt yêu 
cầu so với quy chế đào tạo có thể được phép chuyển sang học chuyên ngành khác thuộc 
hệ đào tạo chuẩn tương ứng (có cùng đối tượng dự thi, môn thi tuyển sinh,...) của đơn vị 
đào tạo quản lý (nếu có). Cách thức chuyển chuyên ngành học cho các học viên này do 
thủ trưởng đơn vị quyết định và báo cáo Ban Chỉ đạo. 

Điều 22. Tham gia giảng dạy và NCKH 

1. Tất cả HVCH và NCS thuộc Đề án phải tham gia các hoạt động giảng dạy bậc đại 
học tương ứng (nếu có) theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị hoặc chủ nhiệm khoa, bộ môn, 
trưởng phòng thí nghiệm được uỷ quyền.  

2. Các đơn vị, cán bộ hướng dẫn, các chủ nhiệm đề tài, dự án,... tạo điều kiện thuận 
lợi nhất (về tài chính, cơ sở vật chất,...) để HVCH và NCS trực tiếp tham gia thực hiện các 
đề tài, dự án nghiên cứu KH-CN, khảo sát và nghiên cứu thực tế, viết báo cáo khoa học 
gửi đăng ở các tạp chí chuyên ngành hoặc báo cáo tại các hội nghị khoa học,..., thực hiện 
tốt việc tích hợp đào tạo sau đại học và NCKH. 

3. HVCH và NCS phải trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, kết quả thực hiện luận 
văn, luận án định kỳ hàng tháng với tập thể hướng dẫn, định kỳ 3 tháng với bộ môn hoặc 
phòng thí nghiệm và 6 tháng với thủ trưởng đơn vị. Nếu HVCH và NCS không tham gia 
sinh hoạt chuyên môn quá 6 tháng, không báo cáo về tiến độ và kết quả nghiên cứu sẽ 
phải ngừng học. 

4. Luận án tiến sỹ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Nhà nước có 
các nhà khoa học uy tín ở trong nước và ngoài nước tham gia phản biện và làm thành viên 
hội đồng.  

Điều 23. Bằng cấp 

HVCH và NCS ở các chuyên ngành thuộc Đề án sẽ được cấp bằng nếu thoả mãn các 
điều kiện sau: 

1. Bậc Thạc sỹ 

- Hoàn thành chương trình đào tạo; 

- Có ít nhất 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trung ương có 
uy tín; 

- Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là 6.5 theo chuẩn IELTS hoặc tương đương; 

- Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN. 
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2. Bậc Tiến sỹ 

Hoàn thành chương trình đào tạo; 

-   Đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ có ít nhất 1 bài báo được đăng 
trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín. Đối với các ngành KHXH&NV có 
ít nhất 2 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trung ương có uy tín; 
khuyến khích người học thuộc các lĩnh vực này có bài báo được đăng trên tạp chí khoa 
học chuyên ngành quốc tế có uy tín;  

Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là 6.5 theo chuẩn IELTS hoặc tương đương; 

Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy chế đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN.  

Bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ của các chuyên ngành đào tạo đạt trình độ quốc tế được ghi 
theo hệ đào tạo chất lượng quốc tế tương ứng kèm theo bảng điểm. Phần tiếng Anh ghi là 
International Standard Program. 

Bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ đạt trình độ quốc tế được coi như 
bằng tốt nghiệp Thạc sỹ tại nước ngoài, được ưu tiên khi xét các điều kiện liên quan đến 
trình độ tiếng Anh và chuyên môn để học tiếp ở bậc Tiến sỹ. 

Khuyến khích các đơn vị có ĐATP đạt được thỏa thuận với các trường đối tác để 
HVCH tốt nghiệp có thể nhận hai bằng (double degree): một bằng của ĐHQGHN và một 
bằng của trường đối tác. 

Chương 5 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Điều 24. Nhiệm vụ của các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc Đề án  

Hoạt động nghiên cứu KH-CN  trong Đề án phải tập trung:  

- Phục vụ mục tiêu của Đề án; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại 
học thông qua việc tích hợp đào tạo và NCKH;  

- Phát triển và bồi dưỡng trình độ chuyên môn của giảng viên và cán bộ khoa học; 
thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành ở trong nước và quốc tế. 

- Xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế; 

- Tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ tiêu biểu của quốc gia và đạt trình độ 
quốc tế;  

- Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu 
trong và ngoài nước; tăng các nguồn thu bổ sung; góp phần đắc lực vào việc nâng cao uy 
tín học thuật của ĐHQGHN ở trong và ngoài nước, đáp ứng cao yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước; 

- Làm tiền đề phát triển các khoa, trường đại học thành các trung tâm học thuật, 
nghiên cứu đạt chuẩn khu vực và quốc tế;  
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Điều 25. Tổ chức thực hiện 

1. Nhiệm vụ NCKH của Đề án được tổ chức thực hiện thông qua các đề tài khoa học 
các cấp, các dự án hợp tác quốc tế,...   

2. Việc đề xuất, tuyển chọn các nhiệm vụ KH-CN thuộc các ngành và chuyên ngành 
đạt trình độ quốc tế phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.  

3. Các nhiệm vụ KH-CN thuộc Đề án này và các dự án TRIG, PUF,... được ưu tiên 
trong quá trình tuyển chọn để thực hiện, căn cứ trên cơ sở đánh giá dự kiến sản phẩm đầu 
ra và khả năng đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ của các ĐATP. Các sản phẩm đầu 
ra bao gồm kết quả đóng góp về mặt học thuật; số lượng và chất lượng của công trình 
chuyên khảo; số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, tạp chí chuyên ngành trong nước có 
uy tín; số bằng phát minh, sáng chế; luận văn, luận án được thực hiện trong khuôn khổ đề 
tài; tài liệu và kết quả nghiên cứu từ đề tài được chuyển thành tài liệu giảng dạy,... 

4. Ngoài nguồn kinh phí của các đề án, dự án này, các đơn vị cần đầu tư thêm hoặc 
kết hợp với kinh phí từ các nguồn khác để trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng và phát 
triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. Đối với các nhiệm vụ KH-CN cấp Nhà 
nước gắn liền với mục tiêu phục vụ các Đề án, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cùng 
với ĐHQGHN phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - 
Đầu tư và các bộ, ban, ngành khác để thuyết minh, đảm bảo dành những ưu tiên hợp lý 
trong việc xét chọn, giao nhiệm vụ, đầu tư và đặc biệt sử dụng các kết quả khoa học nhằm 
phục vụ có hiệu quả nhất các Đề án tại ĐHQGHN. 

5. Các hội đồng ngành/liên ngành, các đơn vị thành viên, Hội đồng khoa học và đào 
tạo của các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khoa học ưu tiên các cấp kể cả các nhiệm vụ KH-
CN hợp tác quốc tế, đảm bảo phục vụ việc triển khai đề án một cách thiết thực, hiệu quả.   

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ, hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và danh mục các nhiệm 
vụ đã đề xuất được công bố công khai trên trang web của ĐHQGHN và của các đơn vị để 
toàn thể cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh biết, tham gia đề xuất và 
cho ý kiến về các nhiệm vụ đã được đề xuất. 

6. Trong quá trình tuyển chọn, ĐHQGHN và các đơn vị có trách nhiệm đặt ra các 
yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên 
quan trực tiếp đến đề án (so với các nhiệm vụ KH-CN thông thường, cùng cấp quản lý), 
trong đó đóng góp mới về học thuật tiếp cận trình độ khoa học quốc tế là yêu cầu bắt 
buộc, ưu tiên hàng đầu.  

7. Các đơn vị thực hiện ĐATP có trách nhiệm mở rộng và phát triển hợp tác quốc tế 
trong NCKH. ĐHQGHN tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hợp tác 
quốc tế. Các đơn vị chủ trì đề tài có trách nhiệm mời các nhà khoa học có uy tín quốc tế 
tham gia chủ trì, nghiên cứu, góp phần đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nhóm 
nghiên cứu đạt trình độ quốc tế. ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tạo 
điều kiện thuận lợi nhất để việc hợp tác quốc tế đạt được kết quả cao nhất, thiết thực phục 
vụ các Đề án. Cụ thể, ĐHQGHN xem xét ưu tiên cấp kinh phí đối ứng, kinh phí cho đoàn 
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ra, đoàn vào, hội thảo, hội nghị,… đặc biệt là tạo điều kiện để ứng dụng kết quả từ hợp tác 
quốc tế. 

Điều 26. Một số giải pháp đặc biệt 

1. Giám đốc ĐHQGHN có quyền bổ nhiệm các nhà khoa học đầu ngành đã nghỉ hưu 
hoặc không phải là cán bộ cơ hữu của ĐHQGHN, kể cả các nhà khoa học là người nước 
ngoài hoặc Việt kiều, làm đồng chủ trì các nhiệm vụ KH-CN phục vụ Đề án. Việc bổ 
nhiệm những nhà khoa học này thực hiện thông qua hợp đồng công việc giữa cơ quan 
quản lý các nhiệm vụ KH-CN và cá nhân chủ trì. 

2. Ngoài số kinh phí và trang thiết bị đã được đầu tư trực tiếp theo Hợp đồng của 
nhiệm vụ KH-CN, các nhóm nghiên cứu phục vụ các Đề án được ưu tiên sử dụng các 
phòng thí nghiệm và trang thiết bị khác của ĐHQGHN. 

3. ĐHQGHN tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ 
KH-CN phục vụ Đề án được quyền chủ động tối đa trong việc sử dụng số kinh phí đã 
được cấp để triển khai các nhiệm vụ KHCN. Trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong việc 
triển khai các nhóm nghiên cứu quốc tế, nếu có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo trực tiếp 
với Giám đốc ĐHQGHN để giải quyết.  

Điều 27. Bản quyền của các sản phẩm khoa học, công nghệ  

Thực hiện theo Điều 31 trong “Hướng dẫn về quản lý các đề tài khoa học và công 
nghệ ở ĐHQGHN” do Giám đốc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 973/KHCN 
ngày 19/03/2007, ĐHQGHN quản lý kết quả nghiên cứu, sản phẩm và tài sản được thực 
hiện trong khuôn khổ các nhiệm vụ KH-CN của ĐHQGHN và của các ĐATP. ĐHQGHN 
và các đơn vị khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, bao gồm cả việc hỗ trợ kinh phí, để 
các cơ quan và cá nhân chủ trì công bố kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đăng ký 
bằng phát minh, sáng chế, xuất bản thành sách chuyên khảo, giáo trình phục vụ đào tạo và 
NCKH ở ĐHQGHN. Việc quản lý và sử dụng các kết quả, sản phẩm của các đề tài thực 
hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về chuyển giao công nghệ và 
các quy định khác có liên quan của Nhà nước và của ĐHQGHN.  

Điều 28. Thành viên tham gia các hoạt động NCKH  

1. ĐHQGHN và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên từ năm thứ hai 
trở đi được tham gia NCKH; để các sinh viên từ năm thứ 3 trở đi, HVCH và NCS có thể 
trở thành thành viên của các nhóm nghiên cứu của đơn vị và tham gia thực hiện các hoạt 
động KH-CN thuộc các Đề án theo các quy định của ĐHQGHN.  

2. Trong đề cương thuyết minh của đề tài NCKH được đề xuất phải có dự trù chi tiết 
nhu cầu và kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị, trong đó phải dành tối thiểu là 15% 
phần kinh phí khoán chi của đề tài cho sinh viên có năng lực, học viên cao học, nghiên 
cứu sinh, cán bộ khoa học trẻ thực hiện một số nội dung của đề tài. Ưu tiên cho các đề tài, 
dự án có kế hoạch đóng góp vào việc phát triển nhóm nghiên cứu quốc tế, bồi dưỡng cán 
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bộ đầu ngành, đầu đàn, và thu hút được sự tham gia của những nhà khoa học có uy tín của 
trường đối tác hoặc các cơ sở đào tạo, NCKH quốc tế. 

3. ĐHQGHN thông qua các Hội đồng ngành/liên ngành và Hội đồng Khoa học và 
Đào tạo của các đơn vị có trách nhiệm giới thiệu và cung cấp tài chính và các điều kiện để 
thu hút các nhà khoa học có trình độ cao, các chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở trong 
và ngoài nước hoặc là người nước ngoài tham gia tư vấn, giảng dạy, tham gia các nhóm 
nghiên cứu quốc tế, các hội nghị khoa học thuộc Đề án.  

Chương 6 
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Điều 29. Tiêu chuẩn và nghĩa vụ của giảng viên cơ hữu 

Giảng viên cơ hữu tham gia thực hiện Đề án phải đạt các tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT 
quy định, ngoài ra còn phải đáp ứng một số yêu cầu sau của ĐHQGHN: 

1. Giảng viên có học vị từ tiến sỹ trở lên, có trình độ chuyên môn giỏi; có năng lực 
và phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến; có năng lực khai thác các phương 
tiện giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến; có năng lực ngoại ngữ tốt để giảng dạy và trao đổi 
chuyên môn bằng ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh). 

Trợ giảng là các giảng viên trẻ, có năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa 
học, nắm vững phuơng pháp giảng dạy tiên tiến, có khả năng hoặc có thể bồi dưỡng để 
giảng dạy bằng tiếng Anh theo kế hoạch của Đề án, có tâm huyết và có ý thức trách nhiệm 
cao với công việc. 

2. Có năng lực và có khả năng tổ chức NCKH, sẵn sàng làm việc trong một tập thể 
hoặc nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN; có khả năng hợp tác với các nhà khoa học trong và 
ngoài nước; luôn phấn đấu cập nhật trình độ khoa học công nghệ hiện đại, hiện đang chủ 
trì, tham gia đề tài NCKH, hoặc có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 
có uy tín ít nhất 1 năm trở lại đây; tích cực góp phần xây dựng nhóm nghiên cứu, bồi 
dưỡng cán bộ KHCN đầu ngành, đầu đàn của ĐHQGHN. 

3. Sẵn sàng thực hiện và tuân thủ các yêu cầu đào tạo theo tín chỉ nêu trong hướng 
dẫn số 776/ĐT, số 777/ĐT ngày 11/8/2006 của ĐHQGHN đối với bậc đại học và hướng 
dẫn số 2604/SĐH ngày 28/12/2006 của ĐHQGHN đối với bậc sau đại học. 

Điều 30. Tiêu chuẩn cán bộ quản lý cơ hữu 

Cán bộ quản lý tham gia thực hiện Đề án phải đạt các tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT 
quy định, ngoài ra còn phải đáp ứng một số yêu cầu sau của ĐHQGHN: 

1. Đạt tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý quy định tại Quy định số 4031/2008/QĐ - TCCB 
ngày 2/7/2008 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ của ĐHQGHN.  

2. Có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến, sử dụng tốt công 
nghệ thông tin và ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh) trong công tác, giao tiếp với đối tác 
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nước ngoài; có năng lực tạo ra môi trường học thuật, làm việc thuận lợi cho học tập, 
nghiên cứu, sáng tạo. 

Điều 31. Tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giảng 
dạy, cán bộ quản lý 

1. Tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ 
quản lý phải thực hiện theo cách tiếp cận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực. 

2. Sau khi ĐATP được phê duyệt, thủ trưởng đơn vị quyết định phân công giảng 
viên, cử giảng viên trưởng môn học cho các môn học có trong chương trình đào tạo; phân 
công cán bộ quản lý tham gia quản lý các nội dung cụ thể trong ĐATP. Trong quá trình 
phân công, ưu tiên và tạo điều kiện cho các cán bộ đã đáp ứng các tiêu chuẩn ở Điều 29 và 
30 tham gia. 

3. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, thủ trưởng đơn vị rà soát tiêu chuẩn và trình độ 
chuyên môn, ngoại ngữ của các cán bộ tham gia đề án để xây dựng và báo cáo ĐHQGHN 
kế hoạch bồi dưỡng, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ 
quản lý đạt trình độ quốc tế. Trong kế hoạch cần chỉ rõ số lượng, danh sách từng cán bộ 
phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, phương pháp 
nghiên cứu; bồi dưỡng về phương pháp quản lý; thời gian cần để bồi dưỡng và cơ quan 
đào tạo thực hiện bồi dưỡng; kết quả và sản phẩm của việc đào tạo, bồi dưỡng; kinh phí 
cần thiết cho việc bồi dưỡng đó và các thông tin cần thiết khác. Ngoài kinh phí của ĐATP, 
các đơn vị cần sử dụng tổng hợp các nguồn tài chính khác như kinh phí của các dự án 
TRIG, PUF, NCKH, Quỹ Nghiên cứu Châu Á (KFAST), các Quỹ Học bổng 322, 
Fulbright, VEF,... để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các đơn vị cần có kế hoạch bố trí công 
việc hợp lý cho các cán bộ không có điều kiện hoặc không đủ điều kiện tham gia các 
ĐATP. 

4. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ giảng dạy và quản lý cần thực hiện 
tại các trường đối tác của đơn vị, thời gian theo từng học kỳ để giảng viên có điều kiện 
xâm nhập và tiếp thu kinh nghiệm một cách đầy đủ về phương pháp tổ chức bài giảng, tài 
liệu giảng dạy - học tập; phương pháp giảng dạy lý thuyết, thảo luận và/hoặc tổ chức thực 
hành, kết hợp thực hiện nghiên cứu trọn vẹn một vấn đề khoa học,…; để cán bộ quản lý 
có điều kiện xâm nhập và tiếp thu một cách đầy đủ phương pháp quản lý đào tạo có tính 
hệ thống, quản lý đào tạo theo tín chỉ và thực hành quản trị đại học tiên tiến.   

5. Các đơn vị chủ động tuyển dụng các giảng viên đã đủ điều kiện theo quy định của 
ĐHQGHN, ưu tiên những cán bộ đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 
16/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN, đặc biệt là những người có học vị tiến sỹ và năng 
lực NCKH tốt. Cử cán bộ giỏi hướng dẫn tập sự cho các cán bộ mới được tuyển dụng, 
giúp đỡ hoà nhập vào môi trường làm việc để bắt nhịp công việc một cách nhanh nhất, 
hiệu quả nhất, phù hợp nhất với việc tham gia thực hiện dự án. 

6. Các đơn vị chủ động bồi dưỡng, hỗ trợ các cán bộ tham gia các khoá đào tạo về 
ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các phương pháp giảng dạy, giao tiếp, làm việc theo 
nhóm,...; xây dựng các nhóm nghiên cứu và giảng dạy nhằm phát huy tối đa trí tuệ của số 
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đông, đồng thời hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ giảng dạy 
cũng như quản lý. 

7. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện ưu đãi đối với cán bộ tham gia công tác giảng 
dạy, hướng dẫn học tập, NCKH và quản lý của ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế 
về chế độ bồi dưỡng, thù lao theo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, chất lượng 
NCKH và phát huy ảnh hưởng quốc tế; tạo điều kiện ưu tiên cho cán bộ thực tập, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước và ngoài nước; hỗ trợ tạo điều kiện 
cho cán bộ áp dụng các phương pháp, công nghệ dạy học, quản lý tiên tiến phù hợp với 
điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của ĐHQGHN; cung cấp cho cán bộ tham gia Đề án 
quyền ưu tiên sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật, tư liệu 
khoa học, thư viện, mạng VNU-net để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. 

Điều 32. Thu hút các nhà khoa học xuất sắc về làm việc tại ĐHQGHN 

1. Có kế hoạch và thực hiện việc thu hút các cán bộ giỏi ở trong và ngoài nước bằng 
các chính sách đặc biệt do các đơn vị chủ động đề xuất hoặc thông qua các kênh thông tin 
và các quan hệ có sẵn. 

Các nhà khoa học được mời về ĐHQGHN tham gia Đề án phải có học vị tiến sỹ trở 
lên, có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh), có kinh 
nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Ưu tiên mời các nhà khoa học trẻ, có năng lực 
nghiên cứu, đã công bố nhiều công trình khoa học có chất lượng. 

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà khoa học, giáo sư là người Việt 
Nam sống ở nước ngoài về tham gia giảng dạy và trao đổi học thuật với cán bộ và sinh 
viên của ĐHQGHN. 

2. Khi ký kết hợp đồng mời tham gia Đề án, cần làm rõ trách nhiệm của các nhà khoa 
học về yêu cầu đào tạo và nghiên cứu theo chất lượng quốc tế, trách nhiệm và kế hoạch hợp 
tác với các cán bộ, sinh viên, HVCH, NCS và với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài. 

Các nhiệm vụ mà các nhà khoa học ở ngoài ĐHQGHN có thể thực hiện là: 

2.1. Về đào tạo 

- Giảng dạy các môn học (hoặc từng phần môn học) thuộc các chương trình đào tạo 
đại học, sau đại học, tổ chức xêmina, báo cáo chuyên đề; hướng dẫn, phản biện, chấm 
luận văn, luận án, khoá luận, báo cáo khoa học; 

- Biên soạn giáo trình bài giảng, các tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy 
và học tập; 

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp và quy trình đảm bảo chất 
lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo,…  

2.2. Về nghiên cứu khoa học 

- Cùng với các cán bộ của ĐHQGHN thực hiện từng phần, từng nội dung hay đồng 
chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu KH-CN, dự án do cán bộ ĐHQGHN chủ trì; 
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- Tham gia các hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án KH-CN; phản biện, nhận 
xét các bài báo khoa học; góp ý hoàn thiện các đề cương, đề tài, dự án NCKH do các cán 
bộ ĐHQGHN đề xuất;  

Phối hợp xây dựng nhóm nghiên cứu, bộ môn, phòng thí nghiệm, trung tâm hay viện 
nghiên cứu; 

Tham gia xây dựng các đề tài, đề án mới để đấu thầu, xin tài trợ từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước; đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng 
đáp ứng các nhu cầu của các doanh nghiệp hoặc cộng đồng xã hội để ĐHQGHN tham 
khảo và xây dựng các đề tài phối hợp cùng triển khai; làm đầu mối ở nước ngoài để khai 
thác các nguồn tài trợ hoặc liên kết thực hiện các đề án, dự án đầu tư cho ĐHQGHN; 

Tham gia tổ chức, chủ trì hội nghị, hội thảo khoa học; 

-   Các hoạt động KH-CN khác do hai bên thoả thuận. 

2.3. Về bồi dưỡng cán bộ 

Giảng dạy và kiêm nhiệm nhiệm vụ “chuyển giao công nghệ” giảng dạy cho đồng 
nghiệp, bồi dưỡng giảng viên trẻ cùng tham gia giảng dạy tại ĐHQGHN để có thể đảm 
nhiệm môn học đó; trực tiếp hướng dẫn hoặc hỗ trợ liên hệ người hướng dẫn cán bộ của 
ĐHQGHN nghiên cứu thực hiện luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ; 

Bồi dưỡng cán bộ khoa học thông qua việc cùng thực hiện đề tài KH-CN, cùng viết 
báo cáo khoa học, cùng viết giáo trình, bài giảng, trao đổi thông tin khoa học...; 

 Trao đổi với cán bộ ĐHQGHN về kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm nghiên cứu, 
kinh nghiệm quản trị đại học, liên kết với doanh nghiệp,…; 

Tạo dựng các quan hệ hợp tác quốc tế để cán bộ ĐHQGHN đi trao đổi, học tập, 
nghiên cứu, tham quan khảo sát ở các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp của 
nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ,…; 

Giới thiệu các nhà khoa học cộng tác với ĐHQGHN hoặc về công tác ở ĐHQGHN. 

3. Áp dụng các phương thức hợp tác sau đây đối với các nhà khoa học ở ngoài 
ĐHQGHN: 

3.1. Trực tiếp làm việc tại ĐHQGHN 

Các nhà khoa học là Việt kiều hoặc người nước ngoài làm việc trực tiếp tại 
ĐHQGHN ngắn hạn hoặc dài hạn (từ 6 tháng trở lên) có thể theo hai phương thức: 

-  Theo chế độ hỗ trợ của các trường đại học hoặc các tổ chức quốc tế; 

-  Theo hợp đồng mời giảng dạy hoặc nghiên cứu của ĐHQGHN hoặc các đơn vị 
trong ĐHQGHN. 

3.2. Làm việc theo phương thức từ xa thông qua các trao đổi bằng thư điện tử, hoặc 
giảng dạy trực tuyến,... để hướng dẫn luận văn, luận án, phản biện hoặc tham gia biên 
soạn các giáo trình, bài giảng; thực hiện một số nội dung nghiên cứu ở nước ngoài cho các 
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đề tài của ĐHQGHN; làm cầu nối giữa các nguồn cung cấp Dự án hoặc các tài trợ khác 
nhau với ĐHQGHN. 

4. Thực hiện mềm dẻo và khuyến khích về chế độ phụ cấp, tiền thưởng; lợi nhuận 
thu được từ các đề tài nghiên cứu, triển khai dịch vụ, chuyển giao công nghệ khoa học,… 

5. Thực hiện chính sách đãi ngộ đối với các học giả xuất sắc trong và ngoài nước 
làm việc cho ĐHQGHN: bố trí chỗ ở thuận lợi, phương tiện đi lại dễ dàng, chỗ làm việc 
tốt; ưu tiên sử dụng các phương tiện, thiết bị giảng dạy, NCKH, phòng thí nghiệm đáp 
ứng tối đa nhu cầu hoạt động chuyên môn trong phạm vi cho phép; ưu tiên trong việc 
tuyển chọn, xét duyệt, cấp kinh phí để chủ trì hoặc đồng chủ trì các đề tài NCKH, dự án 
KH-CN phù hợp với yêu cầu và khả năng chuyên môn; được hỗ trợ kinh phí để xuất bản, 
công bố các công trình khoa học, sách chuyên khảo, các phát minh, sáng chế; được hưởng 
giá trị (bằng tiền) do hiệu quả hoặc lợi ích của công trình đã mang lại theo quy định hiện 
hành của Nhà nước và của ĐHQGHN; được trả lương thoả đáng theo hiệu quả công tác 
trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên. Ngoài ra, ĐHQGHN có thể xem xét và trao tặng các 
chức danh Tiến sỹ danh dự, Giáo sư danh dự của ĐHQGHN. 

Điều 33. Tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi cho sự sáng tạo, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác, học tập 

1. Thủ trưởng các đơn vị, bộ phận (phòng, bộ môn, khoa, tổ, nhóm công tác, phòng 
thí nghiệm, trung tâm thuộc đơn vị,…) tạo cơ chế, môi trường làm việc văn minh, tôn 
trọng tác phong làm việc công nghiệp, dân chủ, công bằng trong đánh giá, thưởng phạt 
dựa theo chất lượng, kết quả và hiệu quả làm việc, nâng cao sự tận tâm, hợp tác hỗ trợ lẫn 
nhau, thúc đẩy sáng tạo. Xây dựng môi trường làm việc theo phong cách chuyên nghiệp 
trong giảng dạy, NCKH và sinh hoạt học thuật nhằm phát huy tối đa khả năng đóng góp 
của các nhà khoa học trong và ngoài nước để đạt mục tiêu, sản phẩm và sự phát triển bền 
vững của Đề án. 

2. Áp dụng rộng rãi và phù hợp cách tiếp cận, phương pháp ISO và quản trị nguồn 
nhân lực của các đại học tiên tiến trong công tác, trong lãnh đạo, quản lý, điều hành ở tất 
cả các đơn vị và trong toàn ĐHQGHN. 

Chương 7 
HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Điều 34. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất theo phương 
châm liên thông, liên kết  

1. Toàn bộ hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, các cơ sở và phương tiện phục 
vụ đào tạo, NCKH của các đơn vị trong ĐHQGHN phải được quy hoạch, xây dựng và sử 
dụng với sự liên thông, liên kết mạnh, phục vụ chung cho tất cả các ngành có chuyên môn 
gần nhau. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, phải tạo điều kiện thuận lợi 
cho cán bộ và người học của các đơn vị khác được sử dụng, phục vụ đào tạo, NCKH theo 
quy định đối với từng loại cơ sở vật chất. 
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2. Hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, các cơ sở và phương tiện phục vụ đào 
tạo và NCKH của các đơn vị trong ĐHQGHN phải khai thác và sử dụng với tính liên 
thông thông cao, phục vụ chung cho tất cả các ngành có chuyên môn chung hoặc chuyên 
môn gần nhau. Các đơn vị được trang bị phòng thí nghiệm (ngành chính) chịu trách nhiệm 
bố trí phục vụ có hiệu quả cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, HVCH, NCS và 
cán bộ của các đơn vị khác (ngành phụ) có liên quan và ngược lại; 

3. Các đơn vị thống kê và báo cáo cho ĐHQGHN số lượng, tình trạng các phòng thí 
nghiệm hiện tại có khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng quốc tế; kế hoạch nâng 
cấp, xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm chưa đạt yêu cầu. Ban KH-TC chủ trì, 
Ban Đào tạo, Ban KH-CN, Văn phòng và Khoa Sau đại học phối hợp thống kê; lập kế 
hoạch cụ thể về việc nâng cấp, xây dựng, hoàn thiện và bố trí sử dụng hệ thống cơ sở vật 
chất phục vụ chương trình đào tạo quốc tế đảm bảo sự liên thông trong toàn ĐHQGHN. 

Điều 35. Xây dựng các giảng đường chuẩn 

1. Nâng cấp và thiết kế tối ưu phòng học, bố trí hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, bàn 
ghế, bảng, quạt, điều hoà nhiệt độ,... đạt tiêu chuẩn của các trường tiên tiến trong khu vực. 

2. Trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ giảng dạy theo công nghệ tiên tiến 
(máy tính, máy chiếu, bảng thông minh, kết nối Internet,...); có hệ thống thiết bị e-learning 
để thực hiện các bài giảng điện tử và các thí nghiệm ảo,... 

Điều 36. Củng cố, hoàn thiện hệ thống thông tin - thư viện, từng bước xây dựng 
thư viện điện tử phục vụ đào tạo và NCKH 

1. Phát triển nguồn tài nguyên thông tin trên mạng VNUnet  

a. Các đơn vị đề xuất trong kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm về 
việc thu thập, bổ sung sách, tạp chí điện tử, các cơ sở dữ liệu thư mục tài liệu, tóm tắt 
hoặc toàn văn cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc các ĐATP để Trung tâm 
TTTV tổ chức thực hiện. 

b. Trung tâm TTTV tích cực xây dựng, tạo lập các cơ sở dữ liệu đặc thù, nguồn 
thông tin nội sinh của ĐHQGHN (tiến hành số hóa sách giáo khoa, giáo trình, luận án, 
luận văn, báo cáo kết quả đề tài NCKH, kỷ yếu hội nghị khoa học,…) theo yêu cầu của 
các ĐATP và của các đơn vị. 

c. Văn phòng ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với các đơn vị số hóa và lưu trữ toàn bộ 
tài liệu, văn bản về hoạt động quản lý, hành chính, đối ngoại, học thuật,… của ĐHQGHN 
để xây dựng ngân hàng dữ liệu sử dụng chung. 

2. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị hỗ trợ thư viện điện tử và truyền thông đa 
phương tiện 

a. Các đơn vị phối hợp với Trung tâm Quản trị mạng của Viện Công nghệ Thông tin 
xây dựng và trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị,… đảm bảo việc kết nối và truy cập khai 
thác thông tin tốc độ cao trong toàn ĐHQGHN. 
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b. Xây dựng phòng đa phương tiện (multimedia) ở các đơn vị, phổ cập hệ thống e-
learning phục vụ giảng dạy, học tập, hội nghị, hội thảo và giao lưu quốc tế trên mạng. 

c. Lắp đặt tại các giảng đường chuẩn hệ thống thu màn hình lớn phục vụ giảng dạy 
trực tuyến; trang bị đủ cho các phòng thí nghiệm thực tập cơ bản, thực tập cơ sở, thực tập 
chuyên ngành hệ thống máy tính nối mạng để sinh viên tra cứu tài liệu, tự làm thí nghiệm, 
cập nhật các thí nghiệm ảo về khoa học và công nghệ,… 

3. Nâng cấp hệ thống phòng đọc thuộc Trung tâm TTTV. Củng cố và xây dựng thêm 
phòng đọc tại các trường, khoa, bộ môn có kết nối vào nguồn học liệu điện tử của Trung 
tâm TTTV để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, học viên, sinh viên 
ĐHQGHN theo một quy hoạch thống nhất.  

Điều 37. Tăng cường cơ sở vật chất cho các ngành Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

1. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống trang thiết bị của các phòng thí 
nghiệm thực tập đại cương, thực tập các môn học cơ bản, hệ thống phòng thí nghiệm thực 
tập chuyên ngành, thực tập công nghệ,... một cách đồng bộ, hiện đại, từng bước đạt trình 
độ các trường tiên tiến trong khu vực và trường đối tác. 

2. Xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm thực tập công nghệ, xưởng thực 
nghiệm, dây chuyền sản xuất thí nghiệm, gắn thực tập nghiên cứu cơ bản với thực tập 
triển khai ứng dụng công nghệ; gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn; xây dựng và nâng 
cấp hệ thống trạm, trại, vườn thực tập đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tập ứng 
dụng ngoài trường cho các ngành nghề liên quan. 

3. Xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu liên ngành thuộc lĩnh vực KH-CN 
mũi nhọn và nằm trong chương trình kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước. Các phòng thí 
nghiệm này có hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, cập nhật trình độ các trường tiên 
tiến trong khu vực và quốc tế; có tính liên ngành cao; tạo được các dịch vụ chất lượng cao 
về đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ; tạo được nguồn kinh phí bổ sung để mở rộng, 
nâng cấp các phòng thí nghiệm; tạo được bước đột phá để có các công trình NCKH và 
công nghệ tiêu biểu của quốc gia và đạt trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế; trở thành 
những trung tâm NCKH hàng đầu khu vực; xây dựng và phát triển trường phái khoa học; 
thu hút các nhà khoa học giỏi ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước tham gia giảng dạy 
và NCKH có thời hạn cũng như lâu dài tại ĐHQGHN. 

4. Các đơn vị tạo cơ chế để xây dựng và vận hành các phòng thí nghiệm liên kết với 
các tập đoàn công nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tăng cường nguồn lực và nâng 
cao năng lực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ của ĐHQGHN. 

Điều 38. Tăng cường cơ sở vật chất cho các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn 

1. Tăng cường cơ sở vật chất nhằm góp phần tạo được bước đột phá để có các công 
trình nghiên cứu tiêu biểu của quốc gia và đạt trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế; tạo sự 
thu hút của các nhà khoa học quốc tế về những vấn đề lịch sử, xã hội, văn hoá và xã hội 
Việt Nam; xây dựng và phát triển trường phái khoa học của ĐHQGHN. 
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2. Xây dựng các phòng thí nghiệm khoa học mũi nhọn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu 
những vấn đề điển hình về kinh tế - xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán,... và sự vận động 
của các vấn đề đặc thù về quốc gia, dân tộc trong quá trình hội nhập và sự toàn cầu hoá; 
những vấn đề điển hình thuộc khu vực và quốc tế có tác động đối với các vấn đề quốc gia, 
dân tộc nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của đất nước; những 
vấn đề thuộc hệ thống lịch sử và sự hình thành lãnh thổ phục vụ việc bảo vệ chủ quyền quốc 
gia đối với vùng đất, vùng trời, vùng biển và các vấn đề khác liên quan đến các ĐATP. 

3. Xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành có hệ thống trang thiết bị hiện đại, 
đồng bộ, cập nhật, các studio, phòng đa phương tiện được sử dụng mang tính liên ngành; 
các phòng bảo tàng trưng bày các vật liệu, tư liệu lịch sử nhằm thu hút đông đảo sinh viên, 
HVCH và NCS, cán bộ khoa học khai thác cho công tác NCKH, làm khoá luận, luận văn, 
luận án chất lượng cao; phòng chiếu phim, các phòng trình diễn và thực hành đặc thù để 
tạo được các dịch vụ chất lượng cao về đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ, tạo được 
nguồn kinh phí bổ sung. 

Điều 39. Xây dựng các trung tâm giao lưu quốc tế và hệ thống câu lạc bộ sinh viên  

1. Xây dựng và trang bị hệ thống câu lạc bộ sinh hoạt học thuật, thể thao, giao lưu 
văn hóa,…; xây dựng các trung tâm giao lưu sinh viên quốc tế với các trường đại học đối 
tác và các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh (ngôn ngữ đào tạo) để tổ chức cho 
sinh viên đi tham quan, thực tập, hội nghị, hội thảo khoa học,… 

2. Tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện các chương trình trao đổi học giả; tạo điều 
kiện cho sinh viên năm nhất đi thực tập để tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh, cho 
sinh viên năm thứ 4 (đối với ngành KHTN, CN, KHXH&NV) và sinh viên năm thứ 3 (các 
ngành ngoại ngữ) đi sang trường đại học đối tác nước ngoài hoặc một trường đại học có 
uy tín có chương trình tương thích để học tập, tích luỹ và chuyển đổi tín chỉ tương ứng 
theo phương thức tự túc kinh phí một phần hoặc toàn phần. 

3. Xây dựng các “vườn ươm” tài năng khoa học trẻ; các câu lạc bộ “sinh viên sáng 
tạo” nhằm tạo điều kiện ứng dụng các kiến thức đã học và sáng tạo tri thức mới. 

Chương 8  
LIÊN KẾT HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT,  

DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 40. Liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương là 
phương thức thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện mô hình đại học nghiên cứu. Các nội 
dung liên kết hợp tác bao gồm:      

- Trao đổi, phản hồi góp phần hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp 
đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội; 

- Tạo cơ hội cho người học được thực tập, thực hành để nâng cao kỹ năng nghề 
nghiệp, vận dụng kiến thức đã học, nâng cao hiểu biết và thích ứng với môi trường làm 
việc trong tương lai; 
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- Thu hút các nhà khoa học, công nghệ, các doanh nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý đủ 
năng lực tham gia giảng dạy, NCKH; 

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác của hai bên, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa 
nhà trường và xã hội; 

- Ký kết được các hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên cứu, dịch vụ KH-CN; Tạo 
thêm nguồn thu từ các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ, tư vấn đào tạo. 

Điều 41. Văn phòng, các ban chức năng hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đơn vị đẩy 
mạnh và nâng cao liên kết, hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp và địa phương. Các đơn vị 
bố trí lịch trình, kế hoạch giảng dạy để tạo thuận lợi cho giảng viên và người học tham gia 
hợp tác, thực tập, thực tế ở cơ quan, doanh nghiệp, địa phương phù hợp với đặc thù của 
chuyên ngành.  

Chương 9 
KINH PHÍ 

Điều 42. Nguồn kinh phí  

1. Nguồn kinh phí của Đề án bao gồm: 

- Kinh phí do NSNN cấp chi đào tạo thường xuyên của Đề án;  

- Kinh phí do NSNN cấp từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung;  

- Kinh phí do NSNN cấp từ sự nghiệp KH-CN; 

- Học phí của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Đề án; 

- Nguồn thu từ hợp tác NCKH, chuyển giao, dịch vụ với địa phương, doanh nghiệp, 
tài trợ, viện trợ,...; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị đào tạo dành cho Đề án. 

2. Nguyên tắc phân bổ và giao kinh phí cho các đơn vị có ĐATP dựa trên: 

- Chỉ tiêu đào tạo của các ngành, chuyên ngành được ĐHQGHN phê duyệt; 

- Dự toán theo lộ trình hàng năm của ĐATP đã được ĐHQGHN phê duyệt, bao gồm:  

+  Kinh phí chi thường xuyên cho đào tạo và quản lý đào tạo;  

+ Kinh phí chi từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (các dự án đầu tư chiều sâu 
ngành, chuyên ngành);  

+ Kinh phí cho các đề tài, hướng nghiên cứu từ hoạt động KH-CN thường xuyên 
cho các đề tài NCKH; 

+ Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mời cán bộ giảng dạy. 

Kinh phí cho việc thực hiện các đề tài KH-CN được lấy từ kinh phí NCKH, từ Quỹ 
phát triển KHCN và các nguồn thu bổ sung hợp pháp khác của ĐHQGHN, của đơn vị. 
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Kinh phí cho tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ NCKH và đào tạo được lấy 
từ các nguồn kinh phí tăng cường năng lực nghiên cứu, đầu tư chiều sâu; từ nguồn kinh 
phí đào tạo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của ĐHQGHN, của đơn vị. 

Kinh phí cho hội nghị, hội thảo, đoàn ra, đoàn vào được lấy từ các nguồn kinh phí 
hợp pháp, từ các đề tài, dự án phù hợp với nội dung công việc và theo dự toán đã được 
phê duyệt. 

Các nguồn kinh phí trên cần được đưa vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch 
KH-CN hằng năm của đơn vị. Việc xét chọn, phê duyệt, triển khai thực hiện và quản lý 
nghiệm thu thanh toán kinh phí tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của 
ĐHQGHN theo phương châm tạo điều kiện chủ động cho các đơn vị trong việc thực hiện 
các Đề án. 

Điều 43. Học phí 

Trên cơ sở công văn số 7291/BTC – HCSN ngày 23/06/2008 của Bộ Tài chính, Thủ 
trưởng các đơn vị đề xuất và trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt mức học phí đóng góp 
của sinh viên, HVCH và NCS thuộc ĐATP. Mức học phí cụ thể phải đảm bảo cân bằng 
từng bước việc thu chi, thu hút được người học và phải được công bố công khai với người 
học sớm hơn hoặc cùng với thông báo tuyển sinh hàng năm. 

Điều 44. Sử dụng kinh phí 

Trên cơ sở các ĐATP đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt, thủ trưởng các đơn 
vị lập dự toán chi theo nhiệm vụ của ĐATP với các nội dung chi như sau: 

1. Hoạt động chuyên môn 

- Giảng viên trong nước giảng dạy; 

- Giảng viên nước ngoài giảng dạy (bao gồm: kinh phí đi lại, bảo hiểm, công tác phí, 
lưu trú và chi phí chuyên môn…); 

- Công tác biên soạn chương trình đào tạo: 

+ Đề cương chi tiết môn học; 

+ Xây dựng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; 

+ Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo; 

+ Mua bản quyền sử dụng chương trình, quy trình đào tạo; 

+ Xây dựng đề cương chi tiết môn học song ngữ,… 

- Công tác biên soạn giáo trình, bài giảng; 

- Mua tài liệu phục vụ giảng dạy: giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu 
(phối hợp với Trung tâm TTTV); 

- Biên dịch giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Mua tạp chí điện tử và xây dựng thư viện điện tử (phối hợp với Trung tâm TTTV); 
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- Mua phần mềm phục vụ đào tạo, NCKH (phối hợp giữa các đơn vị để sử dụng hiệu 
quả, tránh mua trùng lặp). 

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quản lý  

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên, quản lý ở 
trong và ngoài nước; 

- Hỗ trợ cho công tác trao đổi, hội thảo ở nước ngoài; 

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành. 

Phần chi phí chuyên môn phải thanh toán cho cơ sở đối tác nước ngoài được xác 
định trên cơ sở văn bản đã thoả thuận. 

3. Công tác quản lý 

- Cử cán bộ quản lý sang nước ngoài ký kết hợp tác; 

- Tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các trường đại học tiên tiến trên thế 
giới (bao gồm: tiền đi lại, bảo hiểm, sinh hoạt phí và lưu trú ở nước ngoài); 

- Phần mềm quản lý phục vụ đào tạo, NCKH; 

- Quản lý và nghiệp vụ quản lý. 

4. Công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất 

- Mua trang thiết bị chuyên môn phục vụ giảng dạy, NCKH; 

- Mua vật tư, dụng cụ thí nghiệm;  

- Công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng học, phòng hội thảo; 

5. Chi thực tập, thực tế ở nước ngoài cho sinh viên, HVCH, NCS (bao gồm: kinh phí 
đi lại, bảo hiểm, sinh hoạt phí và chi phí chuyên môn). Riêng phần chi phí chuyên môn 
phải thanh toán cho cơ sở đối tác nước ngoài được xác định trên cơ sở văn bản thoả thuận 
với đối tác nước ngoài. 

6. Học bổng, sinh hoạt phí cho sinh viên, HVCH, NCS được xét trên cơ sở các quy 
định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Các mức học bổng gồm: 100%, 75%, 
50% và 25% mức học phí phải đóng góp. Tỷ lệ số học bổng tương ứng là 10% số người 
học được học bổng 100%; 20% người học được học bổng cho mỗi loại học bổng sau đó. 
Số lượng và mức học bổng sẽ được điều chỉnh hàng năm theo quyết định của Giám đốc 
ĐHQGHN dựa theo kết quả học tập, NCKH và rèn luyện của người học. 

Học bổng được xét và cấp dựa vào tổng điểm của các tiêu chí trong quy định của 
Giám đốc ĐHQGHN theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng loại học 
bổng. Mỗi người học đạt tiêu chuẩn chỉ được nhận một loại học bổng. Kết quả xét học 
bổng được thông báo công khai. 

Tạm thời áp dụng các tiêu chí sau đây để xét và cấp học bổng (trong một tiêu chí, 
chỉ xét một kết quả cao nhất). 
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6.1. Bậc đại học  

6.1.1. Đối với sinh viên năm thứ nhất, tiêu chí xét học bổng bao gồm các tổng điểm 
của ba thành tích sau đây:  

- Thành tích thi học sinh giỏi: 

+ Cấp quốc tế 

Giải nhất:  

Giải nhì: 

Giải ba: 

Giải khuyến khích: 

5,0 điểm 

4,5 điểm 

4,0 điểm 

3,5 điểm 

+ Cấp khu vực và quốc gia 

Giải nhất:  

Giải nhì: 

Giải ba: 

Giải khuyến khích: 

3,0 điểm 

2,5 điểm 

2,0 điểm 

1,5 điểm 

+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương 

Giải nhất:  

Giải nhì: 

Giải ba: 

Giải khuyến khích: 

1,0 điểm 

0,7 điểm 

0,5 điểm 

0,3 điểm 

- Kết quả trung bình điểm thi tuyển sinh đại học (nếu có) và điểm học ba năm học 
THPT của các môn học thi vào đại học (không tính hệ số): 

 Từ 9,5 – 10  điểm:   3,0 điểm 

 Từ 9,0 – 9,4 điểm:  2,5 điểm 

 Từ 8,5 – 8,9 điểm:  2,0 điểm 

 Từ 8,0 – 8,4 điểm:   1,5 điểm 

- Đối với hệ chuyên có môn học chuyên phù hợp thì xét điểm ưu tiên về học lực của 
cả ba năm học THPT:  

  Loại giỏi:    1,0 điểm 

 Loại khá:    0,5 điểm  
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6.1.2. Đối với sinh viên năm thứ hai trở lên, căn cứ theo tổng điểm của các thành 
phần sau đây: 

- Thành tích học tập năm trước đó: điểm trung bình chung các môn học quy đổi về 
thang điểm 10. 

- Thành tích NCKH được quy định như sau: 

+ Đạt giải cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ GD&ĐT: giải nhất: 0,4 điểm; giải nhì:  
0,3 điểm; giải ba: 0,2 điểm; giải khuyến khích: 0,1 điểm. 

+ Đạt giải cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc ĐHQGHN: giải nhất: 0,2 điểm; giải 
nhì: 0,15 điểm; giải ba: 0,1 điểm. 

Tác giả hoặc đồng tác giả công trình khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển 
tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện): cấp quốc tế: 0,4 điểm; cấp quốc gia:  
0,3 điểm; cấp cơ sở: 0,2 điểm. 

6.2. Bậc Cao học  

6.2.1. Đối với HVCH năm thứ nhất, việc xét và cấp học bổng căn cứ vào các điểm 
thành phần sau: 

- Tổng điểm trung bình các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của bậc Đại 
học (bao gồm kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức chuyên ngành, khóa luận/thi tốt 
nghiệp) và điểm thi tuyển sinh Cao học (nếu có) theo thang điểm 10; 

- Điểm thưởng NCKH áp dụng như mục 6.1.2 cho bậc đại học. 

 6.2.2. Đối với HVCH năm thứ hai, căn cứ vào các điểm thành phần sau: 

- Tổng điểm trung bình các môn học năm thứ nhất được chuyển đổi theo thang điểm 10; 

- Điểm thưởng NCKH như quy định như đối với bậc Đại học. 

Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về NCKH do Giám đốc ĐHQGHN xem 
xét, quyết định.  

6.3. Bậc Tiến sỹ 

6.3.1. Đối với NCS năm thứ nhất, việc xét và cấp học bổng căn cứ vào các điểm 
thành phần sau: 

- Tổng điểm trung bình các môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn của bậc Thạc 
sỹ (bao gồm kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức chuyên ngành và kết quả thi NCS (nếu 
có) theo thang điểm 10; 

- Điểm thưởng NCKH được quy định như đối với bậc Cao học; 

- Điểm bảo vệ luận văn thạc sỹ; 

6.3.2. Đối với NCS năm thứ hai trở đi, căn cứ vào các điểm thành phần sau: 

- Tổng điểm trung bình các chuyên đề tiến sỹ (nếu có) theo thang điểm; 
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- Điểm thưởng thành tích NCKH có thể áp dụng như cách tính điểm công trình của 
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, bao gồm: điểm giáo trình, sách chuyên khảo; các 
bài báo khoa học; chủ trì và tham gia các đề tài NCKH các cấp, bằng phát minh, sáng chế, 
giải thưởng,… Tất cả các công trình khoa học trên phải được thực hiện và công bố lần đầu 
trong thời gian làm NCS. Khoa Sau đại học làm đầu mối đánh giá và xác định thành tích 
NCKH của NCS. 

7. Chi khác 

- Văn phòng phẩm; 

- Thiết bị văn phòng (phục vụ công tác điều hành, quản lý, trang thiết bị phòng làm 
việc của giáo sư mời giảng nước ngoài); 

- Chi công tác tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khảo sát rút kinh 
nghiệm. 

Điều 45. Các định mức chi cụ thể 

1. Căn cứ theo các văn bản: 

- Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 07/5/2007 của Liên Bộ Tài chính 
- Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí 
đối với các đề tài, dự án KH-CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Thông tư 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội 
dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng 
trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. 

- Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý 
và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 

2. Giám đốc ĐHQGHN sẽ có văn bản quy định đối với các nội dung, nhiệm vụ chi 
chưa có quy định mức chi của Nhà nước dựa trên tình hình thực tế, quy chế chi tiêu nội bộ 
của các đơn vị đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt, tham khảo hướng dẫn của Bộ GD 
và ĐT đối với các chương trình đào tạo tiên tiến. Thực hiện thanh toán trên cơ sở dự toán 
được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và thủ tục, hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ. 

Chương 10 
TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH,  

CHUYÊN NGÀNH ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ  
SAU GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

Điều 46. Trình độ quốc tế của ngành, chuyên ngành sau giai đoạn đầu tư ban đầu   

1. Số sinh viên, HVCH và NCS tốt nghiệp có trình độ tương đương với sinh viên tốt 
nghiệp ở các trường đại học có uy tín trên thế giới, có thể làm việc ở bất kỳ đơn vị sử 
dụng lao động nào ở Việt Nam và nước ngoài; tạo nên thương hiệu tốt để thu hút người 
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giỏi và người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN; góp phần xây dựng và phát triển vị thế 
của ĐHQGHN. 

2. Với kinh nghiệm tổ chức quản lý tốt, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, chương 
trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến sẽ phát huy được năng lực sáng tạo của người 
dạy và người học; 

3. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tiếp cận trình 
độ quốc tế về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, đủ khả năng giảng dạy và quản lý 
các chương trình quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài;  

4. Các công trình NCKH có chất lượng tiêu biểu của quốc gia và đạt trình độ quốc tế 
sẽ tạo cơ hội mở rộng hợp tác ở trong nước và quốc tế; tạo ra các nguồn học liệu quan 
trọng, có giá trị khoa học và thực tiễn, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.    

5. Cơ sở vật chất - kỹ thuật; các phòng học; các phòng thí nghiệm, trang thiết bị 
nghiên cứu, giảng dạy, dịch vụ người học (phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, các 
phòng họp, hội thảo và khu vực tự học cho người học, ...) được hiện đại hoá đạt chất 
lượng quốc tế sẽ tiếp tục được sử dụng và phát triển. 

6. Một số phòng thí nghiệm, bộ môn, khoa,… có chất lượng đào tạo, NCKH đạt 
trình độ quốc tế. 

Điều 47. Duy trì hoạt động đào tạo trình độ quốc tế của các ngành, chuyên 
ngành đã được đầu tư 

1. Đảm bảo được nguồn kinh phí sau giai đoạn đầu tư, trong đó có một tỷ lệ hợp lý từ 
nguồn thu học phí, nguồn thu từ các hoạt động khoa học - công nghệ, sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ của các đơn vị thành viên để duy trì các hoạt động thiết yếu nhằm giữ 
vững được và từng bước vươn lên để khẳng định vai trò của ngành, chuyên ngành đạt 
trình độ quốc tế đối với xã hội và quốc tế. 

2. Từng bước củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu cao của xã 
hội. Quan tâm đến công tác tuyên truyền và đầu tư lâu dài đảm bảo thu hút được người 
học giỏi, người nước ngoài đến học; thu hút được giáo viên xuất sắc và cán bộ quản lý 
giỏi về công tác ở ĐHQGHN.  

3. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hệ thống giáo trình, bài giảng,… có từ Đề án, 
đồng thời được bổ sung thường xuyên từ các nguồn tài chính mới. 

4. Duy trì và phát triển đội ngũ giảng dạy, NCKH, quản lý có được từ Đề án bằng 
môi trường, điều kiện làm việc và đãi ngộ xứng đáng từ các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước và từ nguồn thu bằng chính thương hiệu của mình. 

5. Duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác có từ Đề án, phát triển thêm các hợp tác 
mới trên cơ sở hai bên cùng có lợi. 

6. Hệ thống đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN phải được xây dựng và phát triển 
theo chất lượng quốc tế; thực thi việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trong 
và ngoài ĐHQGHN; thẩm định đặc biệt và thường xuyên đối với Đề án nhằm duy trì đẳng 
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cấp quốc tế, đáp ứng cao nhu cầu đào tạo nhân tài và nhân lực chất lượng cao được Chính 
phủ giao. 

7. ĐHQGHN chú trọng tới trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các cán bộ tham 
gia; sử dụng đúng người đúng việc; phát huy tối đa năng lực sáng tạo của cá nhân; thường 
xuyên bồi dưỡng, đào tạo và đánh giá cán bộ, có chế độ đãi ngộ thoả đáng về vật chất và 
tinh thần để các cán bộ tham gia duy trì và phát huy được trình độ giảng dạy và quản lý ở 
trình độ cao, năng lực nghiên cứu những vấn đề mũi nhọn của thế giới sau giai đoạn đầu 
tư ban đầu.    

8. ĐHQGHN tăng cường phân cấp quản lý nhằm phát huy cao độ tính độc lập, tự 
chủ của các đơn vị trực thuộc trong điều hành, quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát và 
kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển sao cho đảm bảo công tác quản lý 
gọn nhẹ nhưng hiệu quả bằng việc thực hiện quy trình quản lý mở hai chiều (top-down và 
bottom-up) theo kiểu quản lý doanh nghiệp.   

Điều 48. Tiếp tục phát triển thêm các ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế 
và các đơn vị đạt trình độ quốc tế 

1. Có các biện pháp hợp lý, tạo ra sự gắn kết hữu cơ giữa các chương trình đào tạo 
đã được đầu tư với chương trình đào tạo khác của các bộ môn, khoa để hoàn thành việc 
xây dựng các đơn vị đầu tiên từ cấp bộ môn đến cấp khoa đạt trình độ quốc tế. 

2. Tiếp tục đầu tư phát triển để tất cả các ngành, chuyên ngành trong một khoa đều 
đạt trình độ quốc tế, xây dựng nhiều khoa đạt trình độ quốc tế. 

3. Xem xét đầu tư để một số trường có nhiều hoặc tất cả các khoa đạt trình độ quốc 
tế, tiến tới có trường thành viên đạt trình độ quốc tế trong lộ trình đưa ĐHQGHN đạt trình 
độ quốc tế.    

Chương 11 
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 49. Tổ chức thực hiện 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ vào quy định này các đơn vị đào tạo 
xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết cho phù hợp với điều kiện thực tế 
của đơn vị và đặc thù của ngành và chuyên ngành để tổ chức triển khai thực hiện, nhưng 
không được trái với quy định này. 

Ban Chỉ đạo cấp ĐHQGHN và các Ban Điều hành ĐATP của đơn vị có trách nhiệm 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát để Đề án được thực hiện theo đúng tiến 
độ và đảm bảo chất lượng. 

Điều 50. Thay đổi 

Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Giám đốc 
ĐHQGHN có thể quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định mang tính cụ thể và 
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định lượng cho phù hợp với tình hình thực tế để tạm thời áp dụng, nhưng phải báo cáo 
Ban Chỉ đạo ĐHQGHN tại phiên họp gần nhất để xem xét sửa đổi chính thức. 
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