BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 22 / 2017/TT-BGDĐT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017
THÔNG TƯ

Ban hành Quy định điều kiện, trin
̀ h tư ̣, thủ tu ̣c mở ngành đào ta ̣o và đin
̀ h
chỉ tuyể n sinh, thu hồ i quyế t đinh
̣ mở ngành đào ta ̣o trin
̀ h đô ̣ đại học
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo
dục đại học;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc
gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định điều
kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồ i quyế t
đi ̣nh mở ngành đào tạo trình độ đại học:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định điều kiện, triǹ h tự, thủ tu ̣c mở ngành đào ta ̣o và
đình chỉ tuyể n sinh, thu hồ i quyế t đinh
̣ mở ngành đào ta ̣o trình đô ̣ đại học.
2. Thông tư này áp dụng đối với các đa ̣i ho ̣c quốc gia, đại học vùng, học
viện, trường đại học (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân
có liên quan.
Điều 2. Điều kiện mở ngành đào tạo
Các cơ sở đào ta ̣o được mở ngành đào ta ̣o trình độ đại học khi bảo đảm các
điều kiện sau đây:
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1. Ngành đào tạo:
a) Ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người
học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở
đào tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế
hoạch phát triển của cơ sở đào ta ̣o.
b) Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp
IV theo quy định (gọi là Danh mục đào tạo).
Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (gọi
là ngành mới), cơ sở đào tạo phải làm rõ:
- Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành mới này (trong đó có ít
nhất 02 (hai) ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 (hai) cơ quan, tổ chức có nhu
cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo);
- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm
theo ít nhất 02 (hai) chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở giáo dục đại học
nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho
phép thực hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc
các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng).
2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu (gọi là giảng viên cơ hữu)
bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ
đại học ngành đăng ký đào tạo, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện
đào tạo trình độ đại học của các ngành khác đang đào tạo, trong đó có ít nhất 01
(một) tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã
hội; cụ thể:
a) Có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng
ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một)
tiến sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 02 (hai) thạc sĩ cùng ngành
đăng ký đào tạo; trừ các ngành thuộc qui định tại các điểm b, điểm c, điểm d
Khoản này.
b) Đối với những ngành thuộc nhóm ngành ngôn ngữ và văn hoá nước
ngoài (trừ các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) phải có ít nhất 06
(sáu) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần
với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có 01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ, hoặc
02 (hai) tiến sĩ và 01 (một) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.
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c) Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe:
- Giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên
quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,
đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện
là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khoẻ theo quy định.
- Mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của
chương trình đào tạo phải có ít nhất 01 (một) giảng viên cơ hữu có văn bằng,
luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy;
trong đó, số tiến sĩ tối thiểu phải có như sau:
Ngành Y đa khoa: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y
sinh, 06 (sáu) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 01 (một) tiến sĩ thuộc lĩnh
vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).
Ngành Y học cổ truyền: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học
y sinh, 03 (ba) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và 01 (một) tiến sĩ thuộc
lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).
Ngành Răng - Hàm - Mặt: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa
học y sinh, 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 03 (ba) tiến sĩ thuộc
lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt.
Ngành Y học dự phòng: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học
y sinh, 01 (một) tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 04 tiến sĩ thuộc lĩnh
vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).
Ngành Dược học: có tối thiểu 02 (hai) tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các
môn học cơ sở ngành Dược và 03 (ba) tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các
môn học chuyên ngành Dược.
d) Đối với ngành đăng ký đào tạo thuộc nhóm ngành Nghệ thuật phải có ít
nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu cùng ngành hoặc ngành gần, trong đó phải có
01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo. Nếu ngành đăng
ký mở mới mà trong nước chưa có cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì có
thể thay thế giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ bằng nghệ sĩ nhân dân có bằng đại
học cùng ngành đăng ký đào tạo, thay thế giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ
bằng nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo.
đ) Giảng viên cơ hữu giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương triǹ h đào
ta ̣o; khối lượng kiế n thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài
nước) đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào ta ̣o thực hiên.
̣ Các
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giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có chuyên môn phù hợp với nội dung
các học phần được phân công giảng dạy.
Đối với cơ sở đào tạo ngoài công lập, phải có tối thiểu 40% giảng viên cơ
hữu giảng dạy ngành đăng ký đào tạo trong độ tuổi lao động.
Trường hợp triển khai đào tạo tại phân hiệu ngành đã được cho phép đào
ta ̣o ở trụ sở chính, nếu phân hiệu cách xa trụ sở chính hoặc không thuận lợi về
phương tiện đi lại (giảng viên không thể thường xuyên đi về trong ngày để thực
hiện giảng dạy) thì phân hiệu phải đảm bảo tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu
quy định tại khoản này; số giảng viên cơ hữu còn lại là giảng viên cơ hữu tại trụ
sở chính.
e) Đối với các ngành mới mà chưa có thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo trong
nước, nếu chưa đủ số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cùng
ngành theo quy định thì có thể thay thế bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành gần. Các
giảng viên này phải có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học ít nhất 05 (năm)
năm và có ít nhất 02 (hai) công trình khoa học thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào
tạo đã công bố trong 05 (năm) năm tính đế n ngày cơ sở đào ta ̣o đăng ký mở
ngành đào ta ̣o.
3. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy,
nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại
học; cụ thể:
a) Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất
thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng da ̣y, ho ̣c tâ ̣p và
nghiên cứu khoa ho ̣c của ngành đăng ký đào tạo, đảm bảo đủ theo danh mục
trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo của ngành hoặc nhóm ngành đã
được quy định (nếu có); có hợp đồng liên kết giảng dạy thực hành, thực tập
trong lĩnh vực ngành mở mới với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực
ngành đăng ký đào tạo.
Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, điều kiện về cơ sở
thực hành ngoài cơ sở đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành; điều
kiện về cơ sở thực hành tại cơ sở đào tạo được quy định như sau:
- Ngành Y đa khoa: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về
Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý,
Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch,
Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và
Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng phải có
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tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ
ngoại, phụ - sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.
- Ngành Y học cổ truyền: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành
về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý,
Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch,
Dược lý, Thực vật dược, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối
thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ
ngoại, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng, châm cứu, xoa bóp - dưỡng sinh, dược liệu,
phương tễ.
- Ngành Răng - Hàm - Mặt: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực
hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi,
Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn
dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Điều dưỡng cơ bản.
Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức
chuyên ngành về: Chữa răng và nội nha, phục hình, chỉnh nha, nha chu, phẫu
thuật trong miệng và phẫu thuật hàm mặt, Labo răng giả.
- Ngành Y học dự phòng: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực
hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi,
Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn
dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi
trường và Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng
có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội,
hệ ngoại, phụ - sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.
- Ngành Dược học: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về
Vật lý, Hóa đại cương vô cơ, Sinh học, Hóa phân tích, Giải phẫu - sinh lý,
Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Thực vật dược,
Hóa hữu cơ, Dược lý, Dược liệu, Hóa dược, Dược học cổ truyền, Bào chế,
Dược lâm sang, Công nghiệp dược, Kiểm nghiệm thuốc, Chiết suất vi sinh. Có
ít nhất một nhà thuốc thực hành.
- Ngành Điều dưỡng: ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về
Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi
sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh
dưỡng tiết chế, Sức khoẻ môi trường, Y học cổ truyền, Điều dưỡng cơ bản.
Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức
chuyên ngành về: chăm sóc sức khỏe bệnh Nội khoa; chăm sóc sức khỏe Ngoại
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khoa; chăm sóc sức khỏe phụ nữ - bà mẹ và gia đình; chăm sóc sức khỏe trẻ
em; chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng.
b) Có thư viện, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy,
nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên.
c) Trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo phải được cập nhật thường
xuyên, công bố công khai cam kế t chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c và kết quả kiểm định
chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c; công khai danh sách đô ̣i ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên
thỉnh giảng, sinh viên trúng tuyể n, tố t nghiêp̣ và đươ ̣c cấ p bằ ng hàng năm theo
các khóa ho ̣c, ngành ho ̣c (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định
của pháp luật); tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp các ngành đang
đào tạo tại cơ sở đào tạo; công khai mức thu ho ̣c phí và chi phí đào ta ̣o của cơ sở
đào ta ̣o; công khai chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các ngành
đang tổ chức đào tạo.
Nếu cơ sở đào tạo triển khai đào tạo trình đô ̣ đại học tại phân hiệu đối
với ngành đào tạo đã được cho phép mở ngành đào ta ̣o ở trụ sở chính thì cơ
sở vật chất tại phân hiệu phải đảm bảo các điều kiện theo điểm a, điểm b,
Khoản này.
4. Chương trình đào tạo và điều kiện khác thực hiện chương trình:
a) Chương trình đào tạo của ngành đăng ký phải bảo đảm chuẩn kiến thức
và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa
các trình độ và với các chương trình đào tạo khác.
b) Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của ngành đăng
ký đào tạo đươ ̣c xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra, phù hợp với Khung trình độ
quốc gia Việt Nam hiện hành.
c) Chương trình đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục I) đươ ̣c thủ trưởng cơ sở
đào tạo ban hành sau khi đã đươ ̣c hội đồng khoa ho ̣c và đào ta ̣o thông qua và sẽ
thực hiện nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép mở ngành đào tạo.
d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đại học hoặc được công nhận
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành;
đ) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ
quản lý đào tạo; đã ban hành quy định đào tạo trình độ đại học;
e) Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành đào tạo,
tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở các ngành đang đào ta ̣o và các quy định
liên quan đến giáo dục đại học trong thời hạn 3 năm, tính đến ngày đề nghị mở
ngành.
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Điều 3. Thẩm quyền quyế t đinh
̣ cho phép mở ngành đào tạo
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép mở ngành đào
tạo khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư
này. Việc cho phép mở ngành đào tạo trong những trường hợp đặc biệt để đáp
ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc trong những lĩnh vực
đào tạo đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
2. Giám đốc đại học quốc gia được tự chủ quyết định mở ngành đào tạo
trình độ đại học đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học
thành viên khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư này;
Thủ trưởng các cơ sở đào tạo đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt
chuẩn quốc gia hoặc được giao quyền tự chủ mở ngành đào tạo được tự chủ
quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học khi đảm bảo các điều kiện quy
định tại Điều 2 của Thông tư này.
3. Giám đốc đại học vùng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ
quyền quyết định mở ngành đào tạo khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều
2 của Thông tư này đối với các khoa trực thuộc, phân hiệu và các trường đại học
thành viên.
Điều 4. Trin
̀ h tư ̣, thủ tu ̣c đăng ký mở ngành đào tạo
1. Khi có nhu cầu mở ngành đào tạo và tự đánh giá có đủ các điề u kiêṇ mở
ngành trình đô ̣ đại học quy đinh
̣ ta ̣i Điề u 2 của Thông tư này, cơ sở đào tạo thực
hiêṇ các bước sau đây:
a) Thủ trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo thực hiêṇ việc kiể m tra và xác nhâ ̣n các
điều kiện thưc̣ tế mở ngành đào tạo theo mẫu ta ̣i Phu ̣ lu ̣c II. Thủ trưởng cơ sở
đào tạo chịu trách nhiệm về tính xác thực của các điều kiện mở ngành đào tạo
đã xác nhận;
b) Thẩ m đinh
̣ chương trình đào tạo và các điề u kiê ̣n đảm bảo chấ t lươ ̣ng
đào ta ̣o theo quy định tại Điề u 5 của Thông tư này;
c) Gửi hồ sơ mở ngành đào ta ̣o theo quy định tại Khoản 2, Điều này đến cơ
quan có thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo theo quy định tại
Điều 3 của Thông tư này.
2. Hồ sơ mở ngành đào ta ̣o, bao gồ m:
a) Công văn đề nghị mở ngành đào ta ̣o của cơ sở đào tạo (tóm tắ t quá triǹ h
xây dựng đề án mở ngành đào tạo, khẳ ng đinh
̣ đảm bảo điề u kiê ̣n mở ngành đào
tạo theo quy đinh);
̣
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b) Quyết nghị của Hội đồng đại học (đối với phân hiệu, khoa trực thuộc đại
học quốc gia, đại học vùng), Hội đồng trường (đối với các cơ sở đào tạo đại học
công lập), Hội đồng quản trị (đối với các cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập)
về việc mở ngành mới;
c) Đề án mở ngành đào tạo đươ ̣c xây dựng theo quy đinh
̣ ta ̣i Phu ̣ lu ̣c III,
bao gồm các nội dung chính:
- Sự cầ n thiế t mở ngành đào ta ̣o;
- Năng lực của cơ sở đào tạo (đô ̣i ngũ giảng viên, cán bô ̣ khoa ho ̣c cơ hữu
ngành đề nghi ̣ mở ngành đào ta ̣o; cơ sở vâ ̣t chấ t, trang thiế t bi,̣ thư viên,
̣ giáo
triǹ h; hoa ̣t đô ̣ng nghiên cứu khoa ho ̣c và hơ ̣p tác quố c tế );
- Tóm tắt chương trin
̀ h đào ta ̣o và kế hoa ̣ch đào ta ̣o (bao gồm cả đố i tươ ̣ng
và điề u kiêṇ tuyể n sinh, dự kiế n tuyể n sinh trong 03 (ba) năm đầ u);
- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề
án mở ngành đào tạo;
d) Lý lich
̣ khoa ho ̣c của giảng viên cơ hữu theo mẫu tại Phu ̣ lu ̣c IV và
Phiế u tự đánh giá thực hiê ̣n các điề u kiêṇ mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo
theo mẫu tại Phu ̣ lu ̣c V;
đ) Minh chứng về nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới, bao gồm
kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực
ở địa phương, khu vực; ý kiến của những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao
động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
e) Các minh chứng về xây dựng và thẩm định chương trình đào ta ̣o, bao
gồm: Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo; Quyết định thành
lập Hội đồng thẩm định chương trình đào ta ̣o và các điều kiện đảm bảo chất
lượng đào tạo (sau đây go ̣i là Hô ̣i đồ ng thẩ m đinh);
Kết luận của Hội đồng thẩm
̣
định;Văn bản giải trình của cơ sở đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chương
trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo kết luận của Hội đồng
thẩm định (nếu có).
3. Hồ sơ mở ngành đào ta ̣o được lập thành 02 (hai) bô ̣ gửi tới cơ quan có
thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo (trực tiếp hoặc theo đường
bưu điện) và phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào
tạo trước khi gửi hồ sơ ít nhất 20 (hai mươi) ngày.
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Điều 5. Thẩ m đinh
̣ chương trin
̀ h đào ta ̣o và các điề u kiêṇ đảm bảo chấ t
lươ ̣ng đào ta ̣o
1. Sau khi xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế, cơ sở đào
tạo thành lập Hội đồng thẩm định. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
phải nêu rõ chức danh, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, đơn vị công tác của từng
thành viên Hội đồng thẩm định.
2. Ngoài tiêu chuẩn và cơ cấu của Hội đồng thẩm định chương trình đào
tạo theo quy định hiện hành, thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ; phải
mời các thành viên của Hội đồng thẩm định từ ít nhất 02 (hai) cơ sở đào tạo
khác, có kinh nghiệm đào tạo cùng ngành hoặc ngành gần (nếu ngành đăng ký
đào tạo là ngành mới) với chương trình đào tạo được thẩm định, trong đó có ít
nhất 01 (một) giáo sư hoặc phó giáo sư (trừ thành viên đại diện cho đơn vị sử
dụng người học sau tốt nghiệp).
3. Căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo và các quy định hiện hành,
Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định và kết luận về chương trình đào tạo;
đồng thời, căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của cơ sở đào
tạo đã được xác nhận để đánh giá và kết luận cơ sở đào tạo có đáp ứng yêu cầu
đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành hay
không. Đối với những ngành có yêu cầu về máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực
hành quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Thông tư này, Hội đồng thẩm định kiểm
tra điều kiện thực tế trước khi kết luận.
4. Biên bản thẩm định phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Chủ tịch và Thư
ký Hội đồng thẩm định và đóng dấu của cơ sở đào tạo.
Điều 6. Xem xét và ra quyết định mở ngành đào ta ̣o
1. Sau khi nhận đươ ̣c hồ sơ đăng ký mở ngành đào ta ̣o của cơ sở đào tạo,
cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào ta ̣o tổ chức xem xét hồ sơ:
a) Nếu hồ sơ đề nghi ̣ mở ngành đào ta ̣o đầy đủ và đảm bảo các điề u kiê ̣n
theo quy đinh,
̣ thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào ta ̣o
ra quyết định cho phép mở ngành đào ta ̣o;
b) Nếu hồ sơ đề nghi ̣ mở ngành đào ta ̣o chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các
điề u kiê ̣n theo quy đinh,
̣ cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào ta ̣o
thông báo bằ ng văn bản cho cơ sở đào tạo kế t quả thẩ m đinh
̣ và những nô ̣i dung
chưa đảm bảo quy định.
2. Viê ̣c xem xét hồ sơ mở ngành đào tạo được thực hiêṇ trong thời ha ̣n 30
(ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở đào tạo.
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Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo
1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra mô ̣t trong
những trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 2 của
Thông tư này;
b) Tổ chức tuyể n sinh và đào ta ̣o ngoài điạ điể m đươ ̣c phép tổ chức hoạt
động đào ta ̣o;
c) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải
đình chỉ tuyển sinh;
d) Không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư này;
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành
đào tạo đối với những cơ sở đào tạo vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều này.
Thời hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 tháng đến 24 tháng.
Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình
chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền
lợi của người học và giảng viên.
3. Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ
tuyển sinh được khắc phục và đảm bảo các điều kiện tại Điều 2 của Thông tư
này thì Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o quyết định cho phép cơ sở đào tạo
được tuyển sinh trở lại.
Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào ta ̣o trình độ đại học
1. Cơ sở đào tạo bị Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định mở ngành
đào tạo trình độ đại học liên quan khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi gian lận để được mở ngành đào tạo trình độ đại học;
b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyể n sinh, quản lý, tổ chức đào tạo;
c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân
dẫn đến viê ̣c đình chỉ tuyển sinh;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải
thu hồi quyết định mở ngành;
đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định thu hồi quyế t đinh
̣ cho phép đào ta ̣o phải xác định rõ lý do
thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của sinh viên và giảng viên;
công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, Hội đồng thẩm định và đơn vị
có người được mời tham gia Hội đồng thẩm định
1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm:
a) Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký mở ngành đào
tạo trình độ đại học;
b) Cung cấ p đầ y đủ thông tin, tài liêu,
̣ minh chứng khi Hô ̣i đồ ng thẩ m
đinh
̣ hoặc các cơ quan có thẩm quyền yêu cầ u;
c) Chịu trách nhiệm về các điề u kiêṇ bảo đảm chấ t lươ ̣ng cho hoạt động
đào tạo trình đô ̣ đại học của cơ sở đào tạo;
d) Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương triǹ h đào
ta ̣o và các điề u kiêṇ đảm bảo chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o theo quy định;
đ) Bố trí kinh phí và chi trả theo quy đinh
̣ hiêṇ hành cho viêc̣ thực hiêṇ
kiể m tra, xác nhâ ̣n điề u kiê ̣n thực tế ; thẩ m đinh
̣ chương trình đào ta ̣o và các điề u
kiêṇ đảm bảo chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o;
e) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm nội bộ theo quy định của
pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ
quan chức năng có thẩm quyền về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
g) Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3
của Thông tư này tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện mở ngành đào tạo trình
độ đại học, quyết định mở ngành và gửi quyết định mở ngành kèm theo hồ sơ
theo quy định tại khoản 2, Điều 4 của Thông tư này về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định
chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chiụ trách
nhiê ̣m về tính trung thực, chính xác của các kế t quả thẩ m đi nh;
̣ chịu sự kiểm
tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng
có thẩm quyền.
3. Đơn vị có giảng viên hoặc cán bộ khoa học được mời tham gia Hội đồng
thẩm định có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên này hoàn
thành nhiệm vụ.
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo
1. Tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại
học của các cơ sở đào tạo theo quy định.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc mở ngành đào tạo trình đại
học theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng đào tạo.
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Điề u 11. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với những ngành đào tạo đang triển khai thực hiện, trong thời hạn
02 (hai) năm, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ
sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định tại Điều 2 của
Thông tư này; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Sau 05 (năm) năm liên tiếp không tuyển sinh ngành đào tạo đã được cho
phép, nếu muốn tuyển sinh và tổ chức đào tạo trở lại, cơ sở đào tạo phải đăng ký
mở ngành đào tạo lại theo các quy định của Thông tư này.
3. Các ngành mới, sau 02 (hai) khoá tốt nghiệp, cơ sở đào tạo phải tổ chức
đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng và hiệu quả đào tạo, việc làm của
người học sau khi đào tạo, ý kiến của người sử dụng lao động về chương trình
đào tạo và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực để làm cơ sở đề nghị Bộ Giáo dục
và Đào tạo cho phép tiếp tục đào tạo và bổ sung tên ngành mới vào Danh mục
đào tạo.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017;
2. Thông tư này thay thế các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học
tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đa ̣i ho ̣c, trình
độ cao đẳ ng và bãi bỏ các quy định cá biệt liên quan đến việc mở ngành đào tạo
trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước khi Thông tư này
có hiệu lực.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các cơ sở đào tạo;
các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Như Điều 13 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Văn Ga
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Phụ lục I
(Kèm theo Thông tư số:

/2017/TT-BGDĐT ngày

tháng

năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀ O TẠO

(Ban hành theo Quyết định số … ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng/ Giám đốc )
Tên chương trình: .........................................
Trình độ đào tạo: ...........................................
Ngành đào tạo: ..................................; Mã số: ......................
1. Mục tiêu
- Mục tiêu chung
- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp,
trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…
2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015)
2.1. Kiến thức
2.2. Kỹ năng
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá
4. Đối tượng tuyển sinh
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
6. Cách thức đánh giá
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7. Nội dung chương trình
STT/ mã Học phần

Nội dung cần đạt được của Khối lượng kiến thức

số HP

từng học phần (tóm tắt)

(LT/TH/Tự học)

1. Kiến thức giáo dục đại cương
Học phần …
Học phần ….
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1.

Kiến thức cơ sở ngành
Học phần….
Học phần….

2.2.

Kiến thức ngành
Học phần….
Học phần….

2.3.

Kiến thức chuyên ngành (nếu có)
Học phần….
Học phần….

8. Hướng dẫn thực hiện:

Thủ trưởng cơ sở đào ta ̣o đăng ký
mở ngành đào ta ̣o
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú
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Phụ lục II
(Kèm theoThông tư số: /2017/TT-BGDĐT ngày tháng năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ
GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BI ̣ , THƯ VIỆN
- Cơ sở đào tạo: ...
- Địa chỉ trụ sở chính:…
- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số …… ngày…..tháng …..năm…):…
- Các nội dung kiểm tra:
1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở
1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy
trong đó bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành
TT

Họ và tên, năm
sinh, chức vu ̣ hiê ̣n
ta ̣i

Chức danh khoa
Chuyên
Năm, nơi
ho ̣c, năm phong;
ngành được
tham gia
Ho ̣c vi,̣ nước, năm
đào tạo
giảng dạy
tố t nghiê ̣p
1. Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

1
2
…
2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)
1
2
…
n. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)
1
2
…
n+1. Ngành đăng ký đào tạo
1
2
…

Đúng/
Không
đúng với
hồ sơ

Ghi
chú
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b) Đô ̣i ngũ kỹ thuâ ̣t viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiê ̣m cơ hữu
TT

Họ và tên, năm
sinh, chức vu ̣ hiê ̣n
ta ̣i

Chức danh khoa
Chuyên
Năm, nơi
ho ̣c, năm phong;
ngành được
tham gia
Ho ̣c vi,̣ nước, năm
đào tạo
giảng dạy
tố t nghiê ̣p
1. Ngành 1 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)

Đúng/
Không
đúng với
hồ sơ

Ghi
chú

1
2
…
2. Ngành 2 (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)
1
2
…
o. Ngành n (ngành đã được cho phép đào tạo theo QĐ…… ngày….)
1
2
…
n+1. Ngành đăng ký đào tạo
1
2
…
2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
2.1. Phòng ho ̣c, giảng đường, trang thiế t bi ̣hỗ trơ ̣ giảng da ̣y

Số
TT

1
2
…

Loại phòng học
(Phòng học, giảng
đường, phòng học
đa phương tiện,
phòng học ngoại
ngữ, phòng máy
tính…)

Số
lượng

Diện
tích
(m2)

Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ giảng dạy
Phục vụ
Tên
Diện
Số
học
thiết
tích
lượng phầ n/môn
bị
(m2)
ho ̣c

Đúng/
Không
đúng với
hồ sơ

Ghi
chú
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2.2. Phòng thí nghiê ̣m, cơ sở thực hànhvà trang thiế t bi ̣ phu ̣c vu ̣ thí nghiê ̣m,
thực hành
Tên phòng thí
nghiệm, xưởng,
trạm trại, cơ sở
thực hành

Số
TT

Danh mục trang thiết bị chính
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
Tên thiết bị
Số
Phục vụ
lượng môn học
/ho ̣c phầ n

Diện
tích
(m2)

1

Đúng/
Không
đúng
với hồ
sơ

Ghi
chú

-

2
…

2.3. Thư viê ̣n
- Diện tích thư viện: ….. m2;
Diện tích phòng đọc: …… m2
- Số chỗ ngồi: …
;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …
- Phần mềm quản lý thư viện: .....
- Thư viện điện tử: ....

;

Số lượng sách, giáo trình điện tử:…

2.4. Danh mu ̣c giáo trình của các ngành đang đào ta ̣o và đăng ký đào tạo

Số
TT
1
2
…

Tên giáo
trình

Tên tác
giả

Nhà xuất
bản

Năm
xuất bản

Số bản

Sử du ̣ng cho
môn học/
ho ̣c phầ n

Đúng/
Không
đúng
với hồ
sơ

Ghi
chú
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2.5. Danh mu ̣c sách chuyên khảo, ta ̣p chí của ngành đào ta ̣o

Số
TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

chuyên

Đơn vị

số, tập, năm

khảo/tạp chí

xuất bản

xuất bản

Sử du ̣ng cho
Số bản

môn

Đúng/Khô

Ghi

học/ho ̣c

ngđúng với

chú

phầ n

hồ sơ

1
2
...

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo
Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập
Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở
…., ngày….. tháng …. năm….

Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục III
(Kèm theo Thông tư số: /2017/TT- BGDĐT ngày tháng
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:
Số:

năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
…, ngày
tháng
năm

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀ NH ĐÀ O TẠO
Tên ngành: ………; Mã số: ………
Trình đô ̣ đào ta ̣o:………………
Kính gửi:
I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo
1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo
2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành
- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo
- Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng,
quốc gia.
II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo
- Năng lực của cơ sở đào tạo (đô ̣i ngũ giảng viên, cán bô ̣ khoa ho ̣c cơ hữu
ngành đề nghi ̣ mở ngành đào ta ̣o; cơ sở vâ ̣t chấ t, trang thiế t bi,̣ thư viên,
̣ giáo
triǹ h; hoa ̣t đô ̣ng nghiên cứu khoa ho ̣c và hơ ̣p tác quố c tế );
- Tóm tắt chương trình đào ta ̣o và kế hoa ̣ch đào ta ̣o (bao gồm cả đố i tươ ̣ng
và điề u kiêṇ tuyể n sinh, dự kiế n tuyể n sinh trong 3 năm đầ u);
- Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề
án mở ngành đào tạo;
III. Đề nghị và cam kết thực hiện
1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định
của cơ sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa
học.
2. Đề nghị của cơ sở đào tạo
3. Cam kết triển khai thực hiện.
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀ O TẠO
Nơi nhận:
(Ký tên, đóng dấu)
- Lưu:…
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Phụ lục IV
(Kèm theo Thông tư số:
/2017/TT-BGDĐT ngày
tháng
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

năm 2017

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:

Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Dân tộc:

Học vị cao nhất:

Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên hệ: CQ:

NR:

Fax:

DĐ:
Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:….; Nơi đào tạo:…..; Ngành học:…..; Nước đào tạo: ……; Năm tốt
nghiệp: ….; Bằng đại học 2:……; Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:…; Năm cấp bằng:…; Nơi đào tạo:….
- Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;
Tên luận án:….
3. Ngoại ngữ:

1.

Mức độ sử dụng:

2.

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắ t
đầ u/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

Tên công trin
̀ h

Năm công
bố

Tên ta ̣p chí

………., ngày
Xác nhận của cơ quan

tháng

năm

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
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Phụ lục V
(Kèm theo Thông tư số:

/2017/TT-BGDĐT ngày

tháng năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
……., Ngày

tháng

năm

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH
Tên ngành: ……; Mã số: ……………

TT

Điều kiện mở ngành

1

Sự cần thiết phải mở ngành
1.1.
Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch
phát triể n nguồ n nhân lực của điạ phương, vùng, quố c
gia
1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ
đại học hiện hành
1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký đào tạo không nằm
trong Danh mục đào tạo (nếu có)
1.4. Kế hoạch phát triển trường (Quyết nghị của Hội
đồng trường/Hội đồng quản trị thông qua việc mở ngành
đăng ký đào tạo).
1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án
đăng ký mở ngành đào tạo

2

Đội ngũ giảng viên
2.1.
Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ lệ % giảng viên
cơ hữu tham gia thực hiện chương trình đào tạo
2.2.
Giảng viên cơ hữu
- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành gần:
- Số tiến sỹ cùng ngành:
- Số thạc sỹ cùng ngành:
2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu là điều
kiện mở ngành đào tạo
2.4. Giảng viên thỉnh giảng

Điều kiện thực tế của
cơ sở đào tạo

Ghi chú
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2.5. Các minh chứng về đội ngũ giảng viên cơ hữu đối
với ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào
tạo (nếu có).
3

Cơ sở vật chất
3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ
sở sản xuất thử nghiệm
3.2. Thư viện, thư viện điện tử
3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào tạo

4

Chương trình đào tạo
4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo
4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo

5

Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm
bảo chất lượng
5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định
5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của Hội đồng
thẩm định (nếu có)
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

