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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
Số: 3055 /QĐ-ĐT 

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 9  năm 2009 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi và bổ sung quy định về hệ tại chức và chuyên tu 

 

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

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học ban 
hành theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành theo Quyết 
định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết 
định số 3413/ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quy định về văn bằng, chứng chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành 
theo Quyết định số 1011/ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2008  của Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội; 

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung quy định về hệ tại chức và chuyên tu trong Quy chế Đào 
tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10 
tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: 

- Điều 5. Các loại chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chuyên tu 
đổi thành Chương trình đào tạo liên thông áp dụng cho đối tượng đã có 
bằng tốt nghiệp cao đẳng học lên trình độ đại học. 
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- Điều 7. Loại hình đào tạo: Hệ tại chức (vừa học vừa làm) đổi thành Hệ 
vừa làm vừa học; Bỏ tên gọi Hệ chuyên tu. 

- Điều 9. Khóa học: Thời gian đào tạo chương trình liên thông: từ 1 năm 
rưỡi đến 2 năm học. 

- Điều 12. Điều kiện đăng ký dự thi tuyển sinh vào học chương trình đào 
tạo liên thông: Người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành phù hợp với 
ngành đăng ký dự thi loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi 
tốt nghiệp, loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên 
môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. 

- Điều 54. Cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo liên thông: Người học 
theo hình thức học tập trung liên tục tại trường, sau khi kết thúc khóa học, 
nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy được cấp 
bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Người học theo hình thức vừa làm 
vừa học, sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt 
nghiệp của hệ vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa 
làm vừa học. 

Điều 2. Các quy định tại Điều 1 áp dụng cho các khóa học đang tổ chức đào tạo. 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, trưởng các ban chức năng, thủ trưởng các 
đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VP, Ban ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 
 
 
 
 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận 

 


