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QUI ĐỊNH
VỀ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO CHUYÊN NGÀNH VÀ
PHÂN BỔ SINH VIÊN THEO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Về nguyên tắc xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành hẹp
-

Ứng với mỗi ngành (theo danh mục mã cấp IV ban hành theo thông tư 04 /2012/TTBGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) mà Bộ GD&ĐT cho
phép trường tổ chức đào tạo, các khoa có thể đề xuất xây dựng nhiều hơn 01 chương trình
đào tạo cho các chuyên ngành hẹp – sau đây gọi tắt là chương trình đào tạo;

-

Các chương trình đào tạo phải thực hiện theo đúng qui định của trường về khung thời
gian, khung các khối kiến thức, qui trình, các biểu mẫu và các hướng dẫn chung, và phải
được Hiệu trường ký quyết định ban hành;

-

Các chương trình đào tạo trong một ngành chỉ khác biệt nhau từ 25 – 30% ở khối lượng
khối kiến thức chuyên nghiệp trong qui định của trường.

2. Về xác định chỉ tiêu cho các chuyên ngành hẹp (sau đây gọi tắt là chỉ tiêu)
-

Hàng năm các khoa căn cứ năng lực đội ngũ và năng lực cơ sở vật chất của khoa (xưởng
thực hành, phòng thí nghiệm,…) đề xuất chỉ tiêu với nhà trường.

3. Về nguyên tắc phân bổ sinh viên theo thứ tự sau
-

Căn cứ vào chỉ tiêu đã được BGH phê duyệt;

-

Căn cứ vào các qui định của trưởng khoa như: học lực của sinh viên cho tới học kỳ thứ 3,
các tiêu chí khác …;

-

Căn cứ vào đăng kí của sinh viên.

4. Qui trình thực hiện
Vào cuối học kỳ 3:
4.1 – Khoa đề xuất Ban Gíam Hiệu phê duyệt chỉ tiêu (bằng văn bản, thông qua phòng đào tạo);
4.2 – Khoa tổ chức thông báo cho sinh viên đăng ký, xét duyệt và lập danh sách sinh viên theo
chuyên ngành hẹp và công bố kết quả cho sinh viên;
4.3 – Khoa chuyển danh sách sinh viên cho phòng công tác học sinh sinh viên và phòng đào tạo;
4.4 – Phòng công tác HS-SV trình BGH ra quyết định công nhận kết quả phân bổ sinh viên theo
chuyên ngành hẹp;
4.5 – Phòng đào tạo phối hợp với các khoa, phòng CT HS-SV tổ chức quản lý SV, đào tạo, xét tốt
nghiệp,… theo chuyên ngành hẹp cho sinh viên.
Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- BGH để chỉ đạo
- Các đơn vị: để thực hiện
- Lưu – PĐT, CTHS-SV, các khoa
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