
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 

Số: 44/QĐ-ĐHCNTT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về việc mở ngành đào tạo  

của Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc  

ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành 

viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-ĐHCNTT, ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học 

chế tín chỉ cho hệ Đại học chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc 

ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ và 

Trưởng phòng Đào tạo Đại học; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về việc mở ngành đào 

tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 

ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy trình xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo 

Đại học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên 

quan và giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH&KHCN, ĐTĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Hoàng Tú Anh 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 

QUY ĐỊNH 

Về việc mở ngành đào tạo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-ĐHCNTT, ngày 15 tháng 01 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về xây dựng, thẩm định đề án mở ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bao gồm: nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ, trình tự xây dựng, 

thẩm định, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định, kiểm tra, xử lý vi phạm.  

2. Văn bản này áp dụng đối với các Đơn vị chuyên môn, Đơn vị quản lý đào tạo 

và các đơn vị có liên quan được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, 

ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Việc xây dựng đề án mở các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 

bao gồm 2 loại sau đây: 

a) Xây dựng đề án mở ngành đào tạo (đối với các ngành đã có tên trong Danh 

mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước). 

b) Xây dựng đề án mở ngành đào tạo thí điểm (đối với các ngành chưa có tên 

trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước). 

2. Đơn vị chuyên môn phụ trách đào tạo trình độ Đại học/Sau đại học (ĐVCM) 

là bộ môn, khoa, phòng thí nghiệm, hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ 

thuộc Trường được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ đào tạo. 

3. Đơn vị quản lý đào tạo (ĐVQL) là phòng Đào tạo Đại học, phòng Đào tạo 

Sau đại học và Khoa học Công nghệ. 

Điều 3. Mục tiêu của quy định 

1. Đảm bảo thực hiện mở ngành đào tạo theo định hướng, chủ trương chung của 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (sau đây gọi là Trường) và ĐHQG-HCM về 

phát triển ngành, nghề đào tạo. 

2. Hướng dẫn thống nhất công tác xây dựng, thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

tại Trường. 

3. Là cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá về mở ngành đào tạo 

tại Trường. 

Điều 4. Nguyên tắc và điều kiện xây dựng đề án mở ngành đào tạo, đào tạo 

thí điểm 

1. Nguyên tắc xây dựng đề án mở ngành đào tạo: 

- Phù hợp nhu cầu xã hội; 

- Phù hợp kế hoạch chiến lược phát triển của Trường; 
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- Tuân thủ nguyên tắc xây dựng đề án mở ngành đào tạo được quy định 

trong Điều 4 trong quyết định số 622/QĐ-ĐHQG, ngày 03 tháng 07 năm 

2017 về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo của ĐHQG-HCM. 

2. Điều kiện mở ngành đào tạo: Tuân thủ điều kiện mở ngành đào tạo được quy 

định trong Điều 5 trong quyết định số 622/QĐ-ĐHQG, ngày 03 tháng 07 năm 

2017 về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo của ĐHQG-HCM. 

3. Điều kiện mở ngành đào tạo thí điểm:  

- Được sự đồng ý của ĐHQG-HCM về chủ trương mở ngành đào tạo thí 

điểm. 

- Đảm bảo điều kiện mở ngành đào tạo tại khoản 2 Điều này.   

Điều 5. Thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo  

1. Hiệu trưởng quyết định mở ngành đào tạo khi Trường đảm bảo các điều kiện, 

trình tự thủ tục trong xây dựng và tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo theo Quy 

định này và các văn bản hướng dẫn về mở ngành đào tạo ĐHQG-HCM (nếu có). 

2. Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định mở các ngành đào tạo của Trường trong 

những trường hợp đặc biệt. 

CHƯƠNG II 

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Điều 6. Xây dựng đề án mở ngành đào tạo 

1. Giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai đề án mở ngành đào tạo 

Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai đề án mở ngành 

đào tạo cho ĐVCM hoặc nhóm chuyên gia.   

2. Thành lập Tổ soạn thảo đề án mở ngành đào tạo 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án mở ngành đào tạo để 

triển khai xây dựng đề án dựa trên đề xuất của Trưởng ĐVCM hoặc nhóm chuyên gia 

được xác định ở khoản 1 điều này.  

Thành phần tham gia Tổ soạn thảo là những người am hiểu về ngành/chuyên 

ngành đào tạo và có năng lực xây dựng, phát triển CTĐT; bao gồm từ 5 đến 9 thành 

viên với cơ cấu như sau:   

 Tổ trưởng: Có học vị tiến sĩ; 

 Ủy viên:  

▪ 1 hoặc 2 đại diện ĐVCM liên quan (học vị tiến sĩ đối với mở ngành đào 

tạo sau đại học, học vị thạc sĩ trở lên đối với mở ngành đào tạo trình độ 

đại học);  

▪ 1 đại diện ĐVQL (có học vị từ thạc sĩ trở lên);  

▪ 1 hoặc 2 giảng viên đúng ngành đào tạo (học vị tiến sĩ đối với mở ngành 

đào tạo sau đại học, học vị thạc sĩ trở lên đối với mở ngành đào tạo trình 

độ đại học);  

▪ 1 nhà khoa học hoặc chuyên gia giáo dục;  

▪ 1 hoặc 2 đại diện doanh nghiệp/cơ quan sử dụng lao động thuộc ngành đào 

tạo;  
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▪ Các thành phần liên quan khác theo yêu cầu của ngành đào tạo. 

3. Trình tự xây dựng đề án mở ngành đào tạo  

a)  Tổ soạn thảo đề án xây dựng đề án mở ngành đào tạo đảm bảo thực hiện theo 

trình tự sau đây:  

 Bước 1: Phối hợp với phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng 

(TTPC-ĐBCL) tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu xã hội về ngành đào tạo; 

kết hợp với khảo sát yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về 

năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp theo các quy định hiện hành 

của Nhà nước và của Trường. 

 Bước 2: Xây dựng chương trình đào tạo: 

▪ Tổ chức xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của 

chương trình theo kiến thức, kỹ năng, năng lực đáp ứng mục tiêu đào tạo 

của chương trình. Xây dựng ma trận giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

của chương trình; 

▪ Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo, xây 

dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra; 

▪ Đối chiếu, so sánh với ít nhất 02 chương trình đào tạo của các cơ sở đào 

tạo trong và ngoài nước để hoàn thiện chương trình đào tạo, nêu rõ % tín 

chỉ tương đương và có phân tích những điểm giống, khác nhau giữa hai 

chương trình;  

▪ Thiết kế đề cương chi tiết các môn học theo chương trình đào tạo đã xác 

định. 

▪ Xây dựng kế hoạch rà soát chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng 

đào tạo. 

▪ Đối với đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học, phải có biên bản ký kết 

hợp tác về nơi thực tập cho sinh viên với ít nhất 02 đơn vị. 

 Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các đơn vị 

tuyển dụng, giảng viên về chương trình đào tạo và hoàn thiện chương trình 

đào tạo theo các góp ý;  

 Bước 4: Hoàn chỉnh đề án mở ngành đào tạo và chuẩn bị hồ sơ theo quy định 

tại Điều 7 của Quy định này; 

 Bước 5: Trình đề án mở ngành đào tạo cho Hội đồng Khoa của ĐVCM (nếu 

có) thông qua và tiếp tục hoàn thiện theo góp ý (nếu có); 

 Bước 6: Trình đề án mở ngành đào tạo cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

của Trường thông qua và tiếp tục hoàn thiện theo góp ý (nếu có). 

b)  Trường tổ chức thẩm định đề án mở ngành đào tạo theo quy định tại Điều 8 

của Quy định này; 

c)  Hiệu trưởng xem xét đề án mở ngành đào tạo, báo cáo ĐHQG-HCM về kết 

quả thẩm định đề án mở ngành đào tạo để ĐHQG-HCM có ý kiến chỉ đạo trước khi 

ban hành quyết định mở ngành đào tạo. Đề án mở ngành đào tạo báo cáo ĐHQG-

HCM phải có chữ ký của Hiệu trưởng; 

d)  Tổ soạn thảo đề án điều chỉnh đề án mở ngành đào tạo theo chỉ đạo của 

ĐHQG-HCM (nếu có); 
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e)  Hiệu trưởng ký quyết định mở ngành đào tạo, báo cáo Bộ GD&ĐT, ĐHQG-

HCM. 

4. Kinh phí xây dựng đề án mở ngành đào tạo: Tổ soạn thảo đề án mở ngành 

đào tạo lập dự trù kinh phí căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ và tình hình thực tế 

thực hiện. Bảng dự trù kinh phí phải được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Điều 7. Hồ sơ thẩm định đề án mở ngành đào tạo  

Hồ sơ thẩm định đề án mở ngành đào tạo có trình tự/cấu trúc như sau: 

1. Bìa đề án (theo mẫu phụ lục I). 

2. Tờ trình về mở ngành đào tạo (theo mẫu phụ lục II). 

3. Mục lục đề án. 

4. Phần 1. Chương trình đào tạo (theo mẫu phụ lục III – trình độ đại học; phụ 

lục IV – trình độ thạc sĩ và tiến sĩ). 

5. Phần 2. Đề cương chi tiết môn học (theo mẫu phụ lục V – trình độ đại học; 

phụ lục VI – trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) có chữ ký xác nhận của Trưởng ĐVCM. Thứ tự 

đề cương chi tiết các môn học được sắp xếp theo đúng thứ tự của các môn học trong 

chương trình đào tạo. 

6. Phần 3. Lý lịch khoa học của giảng viên (theo mẫu phụ lục VII) có chữ ký 

của người khai. Thứ tự lý lịch khoa học của giảng viên theo đúng thứ tự danh sách đội 

ngũ giảng viên. Bổ sung bản xác nhận tham gia chương trình của giảng viên thỉnh 

giảng (nếu có). 

7. Phần 4. Các minh chứng kèm theo đề án. 

Các minh chứng sắp theo trình tự sau: 

 Bản nhận xét của các chuyên gia, các nhà quản lý và đại diện các tổ chức bên 

ngoài (mẫu phụ lục VIII-trình độ đại học, phụ lục IX-trình độ thạc sĩ, tiến sĩ); 

 Biên bản hội thảo để lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo do Trường tổ 

chức hoặc hội thảo do đơn vị khác tổ chức mà Trường có tham gia báo cáo 

về chương trình đào tạo hoặc bảng tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến về 

xây dựng chương trình đào tạo; 

 Bản so sánh với các chương trình đào tạo trong và ngoài nước (ít nhất 02 

chương trình của nước ngoài): nêu rõ % tín chỉ tương đương và có phân tích  

những điểm giống nhau, khác nhau giữa hai chương trình. 

 Biên bản ký kết hợp tác về nơi thực tập cho sinh viên với ít nhất 02 đơn vị 

(dành cho đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học); 

 Biên bản họp Hội đồng Khoa của ĐVCM; 

 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường. 

Điều 8. Thẩm định đề án mở ngành đào tạo  

1. Hiệu trưởng đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

trình ĐHQG-HCM ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào 

tạo bao gồm từ 5 đến 9 thành viên với cơ cấu như sau:  

 Chủ tịch: Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Trường; 

 Ủy viên:  
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▪ Đại diện lãnh đạo Ban Đại học/ Ban Sau đại học của ĐHQG-HCM;  

▪ Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học/Phòng Đào tạo sau đại học và 

Khoa học công nghệ và các phòng chức năng có liên quan của Trường; 

▪ Ủy viên phản biện (ít nhất 2): là đại diện các chuyên gia, các nhà khoa học 

có chuyên môn sâu về ngành đào tạo, các đơn vị sử dụng lao động liên 

quan đến ngành đào tạo, có trình độ từ thạc sĩ trở lên (đối với mở ngành 

đại học)/ tiến sĩ trở lên (đối với mở ngành sau đại học);  

 Thư ký: chuyên viên của ĐVQL. 

Các thành viên đã tham gia Tổ soạn thảo đề án mở ngành đào tạo thì không được 

là thành viên Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo. 

2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định đề án mở ngành đào tạo và 

chịu trách nhiệm về sự chính xác của các kết quả thẩm định; chịu sự kiểm tra, thanh tra 

của Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

3. Thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

a) Nội dung thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

Hội đồng thẩm định đánh giá Đề án mở ngành đào tạo dựa trên các tiêu chí sau 

đây: 

 Nhu cầu kinh tế, xã hội của ngành đào tạo; 

 Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

- Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo (khối lượng kiến thức, kế hoạch 

giảng dạy, tính liên thông của chương trình, tính hòa nhập của chương trình so với một 

số cơ sở đào tạo trong khu vực và thế giới); 

 Đội ngũ cán bộ giảng dạy; 

 Cơ sở vật chất (phòng học, thư viện, giáo trình, cơ sở thực tập bên ngoài có 

liên quan đến ngành đào tạo); 

 Đề cương chi tiết môn học; 

 Kế hoạch rà soát chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo. 

b) Trình tự thẩm định đề án mở ngành đào tạo 

Thư ký Hội đồng thẩm định thực hiện các nội dung sau đây:  

 Tiếp nhận đề án từ Tổ soạn thảo đề án trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định; 

 Gửi đề án mở ngành đào tạo và bản nhận xét (theo mẫu phụ lục VIII – trình 

độ đại học; phụ lục IX – trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) cho thành viên Hội đồng 

thẩm định để lấy ý kiến; 

 Tiếp nhận bản nhận xét của thành viên Hội đồng thẩm định; 

 Đề xuất thời điểm họp Hội đồng thẩm định;  

 Tổ chức họp Hội đồng thẩm định (khi có từ 50% thành viên hội đồng tham 

gia cuộc họp và có mặt chủ tịch Hội đồng thẩm định) với thành phần họp 

gồm có Hội đồng thẩm định và đại diện Tổ soạn thảo đề án (để giải thích 

thêm khi có yêu cầu từ Hội đồng thẩm định):  

▪ Hội đồng thẩm định nhận xét Đề án mở ngành đào tạo và cho điểm đánh 

giá vào phiếu đánh giá (theo mẫu phụ lục X – trình độ đại học; phụ lục XI 
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– trình độ thạc sĩ, tiến sĩ). Chỉ có thành viên Hội đồng thẩm định dự họp 

mới cho điểm đánh giá;  

▪ Thư ký ghi biên bản cuộc họp, tập hợp và tổng kết điểm đánh giá;  

▪ Chủ tịch Hội đồng thẩm định dựa trên các ý kiến của thành viên Hội đồng 

thẩm định (kể cả của thành viên vắng họp) và điểm đánh giá để kết luận 

về đề án mở ngành đào tạo. Kết luận phải nêu rõ: Điểm đánh giá đề án mở 

ngành đào tạo (đánh giá là đạt nếu điểm trung bình từ 50 điểm trở lên, 

thấp hơn 50 điểm là không đạt); Hội đồng thông qua đề án mở ngành đào 

tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần 

phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào 

tạo và nêu lý do không  thông qua. 

 Trình biên bản cuộc họp cho Hiệu trưởng (có đủ chữ ký của Chủ tịch và thư 

ký Hội đồng thẩm định) và gửi biên bản cho Tổ soạn thảo đề án điều chỉnh, 

bổ sung đề án mở ngành đào tạo theo đề nghị của Hội đồng thẩm định (nếu 

có); 

 Tiếp nhận, kiểm tra đề án sau khi Tổ soạn thảo đề án điều chỉnh theo góp ý 

của Hội đồng thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, thông 

qua và báo cáo Hiệu trưởng về kết quả thẩm định đề án. 

Điều 9. Lưu trữ hồ sơ mở ngành đào tạo 

ĐVCM và ĐVQL lưu giữ Đề án mở ngành đào tạo và các văn bản có liên quan 

để làm minh chứng cho việc triển khai thực hiện mở ngành đào tạo tại Trường. 

CHƯƠNG III 

ĐÌNH CHỈ, THU HỒI, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM  

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

Điều 10. Thu hồi quyết định mở ngành, đình chỉ tuyển sinh/cho phép tuyển 

sinh trở lại 

Hiệu trưởng thu hồi quyết định mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh ngành đào 

tạo hoặc cho phép ngành đào tạo đang bị dừng tuyển sinh được tuyển sinh trở lại theo 

quy định tại Điều 12 và Điều 13 trong quyết định số 622/QĐ-ĐHQG, ngày 03 tháng 

07 năm 2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định mở ngành đào 

tạo.  

Điều 11. Quy định về đảm bảo chất lượng ngành đào tạo 

1. Trong thời hạn 3 năm kể từ khi quy định này có hiệu lực, ĐVCM có trách 

nhiệm thực hiện việc rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với 

các ngành đào tạo đang triển khai theo quy định của Quy định này bằng văn bản và 

trình Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

2. Sau 5 năm (đối với đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ) hoặc 8 năm (đối 

với đào tạo trình độ tiến sĩ) liên tiếp không tuyển sinh ngành đào tạo đã được cấp 

phép, nếu muốn tuyển sinh và tổ chức đào tạo trở lại, ĐVCM phải có hồ sơ đề nghị 

được tuyển sinh trở lại. Hồ sơ phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 7 của Quy 

định này trình Hiệu trưởng xem xét quyết định và báo cáo ĐHQG-HCM. 

3. Các ngành đào tạo mới sau 2 khóa tốt nghiệp, ĐVCM phải tổ chức đánh giá 

chương trình đào tạo, hiệu quả đào tạo, việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, ý 

kiến của người sử dụng lao động về chương trình đào tạo và nhu cầu sử dụng nguồn 
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nhân lực để làm cơ sở điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng đúng mục tiêu đào tạo 

của chương trình. Đối với các ngành đào tạo thí điểm, ĐVCM tổ chức đánh giá 

chương trình, điều kiện về đảm bảo chất lượng để hoàn thiện chương trình đào tạo và 

báo cáo Trường về việc tiếp tục đào tạo và bổ sung tên ngành đào tạo vào Danh mục 

giáo dục, đào tạo của Nhà nước hoặc dừng đào tạo. 

Điều 12. Thanh tra, kiểm tra 

Phòng TTPC-ĐBCL phối hợp với ĐVQL có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh 

tra hoạt động mở ngành đào tạo theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra nội bộ năm. 

Điều 13. Xử lý vi phạm 

Cá nhân, tập thể vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ 

bị xử lý theo quy định hiện hành.  

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị liên quan trong trường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Quy định này. 

Trong quá trình áp dụng, Quy định này có thể được Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực tế.  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hoàng Tú Anh 

 



Phụ lục I 

MẪU BÌA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________ 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
 

 
 

 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH… (VD: HỆ THỐNG THÔNG TIN) 
 

Trình độ: (Đại học/thạc sĩ/tiến sĩ) 

Mã số: (VD: 60 48 01 04) 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG/NĂM 
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Phụ lục II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

TỜ TRÌNH 
VỀ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành đào tạo (tiếng Việt, tiếng Anh): ………………………… 

Mã ngành đào tạo: ………………………………………………….. 

Trình độ đào tạo:……………………………………………………. 

Hình thức đào tạo: …………………………………………………. 

 

Kính gửi: …………………………………….. 

 
 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo  

 Lý do mở ngành đào tạo. 

 Các căn cứ pháp lý để mở ngành đào tạo. 

 Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về 

nguồn nhân lực trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của ngành đào tạo đối với yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ. 

 Trình bày kết quả của các hội thảo do cở sở đào tạo tổ chức hoặc các Hội 

thảo do các đơn vị khác tổ chức mà cơ sở đào tạo có tham gia báo cáo về chương 

trình hoặc bảng tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến cho chương trình đào tạo. 

 Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa 

phương, vùng, quốc gia.   

2. Tình hình đào tạo của ngành đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới 

a) Tình hình đào tạo ở Việt Nam 

 Đánh giá chung về tình hình đào tạo của ngành tại một số CSĐT ở Việt 

Nam.  

 Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các 

CSĐT ở Việt Nam.  

Stt CSĐT 
Tên ngành/chuyên 

ngành đào tạo 

Bậc đào 

tạo 

Danh hiệu 

tốt nghiệp 
Ghi chú 

      

      

      
 

b) Tình hình đào tạo trên thế giới 
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 Đánh giá chung về tình hình đào tạo trên thế giới.  

 Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các 

CSĐT nước ngoài. 

Stt 
Tên 

nước 
CSĐT 

Tên ngành/chuyên 

ngành đào tạo 

Bậc 

đào tạo 

Danh hiệu 

tốt nghiệp 

Địa chỉ 

website 

       

       

       

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo 

 Ghi rõ tên ngành, mã ngành đào tạo (theo Danh mục giáo dục, đào tạo của 

Nhà nước), tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo. Trường hợp tên ngành đào 

tạo chưa có trong trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước phải trình bày 

luận cứ khoa học về ngành đào tạo đã được Hội đồng Khoa học và đào tạo của 

Trường thông qua, thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, 

kèm theo chương trình đào tạo tham khảo ít nhất 02 trường đại học đã được kiểm 

định ở nước ngoài. 

Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương 

trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và 

khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.  

Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đào tạo đã 

có trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước) cần nêu rõ là chương trình của 

trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường 

nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 

 Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 

(tổng số tín chỉ), thời gian đào tạo ...   

 Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo trong 5 năm đầu của ngành đào 

tạo. 

 Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo. 

4. Kết luận và đề nghị 

 Trường cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất 

lượng đối với ngành đào tạo. 

 Đề nghị:… 

 

Nơi nhận: 

TM. Tổ soạn thảo đề án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 ……………………………… 
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Phụ lục III 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt: 

+ Tiếng Anh: 

- Mã ngành đào tạo: (lấy mã số từ Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Nếu 

ngành nào chưa có trong Danh mục thì ghi là ngành đào tạo thí điểm). 

- Trình độ đào tạo: 

- Loại hình đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt: Cử nhân/Kỹ sư/Kiến trúc sư/Bác sĩ/Dược sĩ … 

+ Tiếng Anh:  

- Nơi đào tạo:  

2. Mục tiêu đào tạo  

a. Mục tiêu chung (xác định mục tiêu của CTĐT về: năng lực kiến thức, năng lực 

thực hành nghề nghiệp của người tốt nghiệp, …) gọi là cấp độ 1-X 

b. Mục tiêu cụ thể (cụ thể hóa từ mục tiêu chung, gọi là cấp độ 2-X.x) 

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực: 

1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 … 

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

2.1.… 

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 

3.1 … 

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp 

4.1. … 

3. Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo 

a. Đối tượng tuyển sinh 

b. Hình thức tuyển sinh 

c. Tổ hợp môn xét tuyển 

d. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo 
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4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Cụ thể hóa từ mục tiêu cụ thể X.x) 

Stt Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực 

1. Kiến thức và lập luận ngành  

1.1   

1.1.1   

 …  

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề 

nghiệp 

 

2.1   

2.1.1   

 …  

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp  

3.1   

3.1.1   

 …  

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp  

4.1   

4.1.1   

   
 

Thang trình độ năng lực 

Trình độ năng lực Mô tả 

0.0 -> 2.0 Có biết qua/có nghe qua 

2.0 -> 3.0 Có hiểu biết/có thể tham gia 

3.0 -> 3.5 Có khả năng ứng dụng 

3.5 -> 4.0 Có khả năng phân tích 

4.0 -> 4.5 Có khả năng tổng hợp 

4.5 -> 5.0 Có khả năng đánh giá 
 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp (ghi rõ theo quy chế đào tạo nào, số quyết 

định, ngày ban hành) 

6. Thang điểm (theo thang điểm chính thức của trường).  

7. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Tổng số tín chỉ: …. tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng): 

TT Các khối kiến thức Khối lượng 

Số tín chỉ % 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương   
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II Khối kiến thức cơ sở ngành   

III Kiến thức chuyên ngành   

IV Kiến thức bổ trợ   

V Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp   

 Tổng cộng   

8. Nội dung chương trình đào tạo 

Stt 
Mã 

MH 

Tên môn học (MH) Loại MH 

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Tín chỉ 
Phòng 

TN 

(**) 
Tiếng việt Tiếng Anh 

Tổng 

cộng 
Lý thuyết 

Thực 

hành/Thí 

nghiệm 

I Kiến thức giáo dục đại cương      

  Lý luận chính trị      

  
Khoa học xã hội - Nhân 

văn - Nghệ thuật 
     

  Ngoại ngữ      

  

Toán - Tin học - Khoa học 

tự nhiên - Công nghệ - 

Môi trường 

     

  Kinh tế - Quản lý      

II Kiến thức cơ sở ngành      

III Kiến thức chuyên ngành      

IV Kiến thức bổ trợ      

V 
Thực tập, khóa luận/luận văn 

tốt nghiệp  
     

 Tổng số (tín chỉ)      

Ghi chú: 

  (**): Ghi tên PTN. Nếu sử dụng chung PTN do CSĐT khác quản lý phải ghi rõ 

tên CSĐT và đính kèm thỏa thuận cho phép sử dụng PTN. 

 Số thứ tự của các môn học được đánh số tăng dần. 
 

9. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác 

10. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (phân bổ các môn học theo từng học kỳ) 

 

Học 

kỳ 

Mã 

MH 

Tên MH Loại MH 

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Tín chỉ 
Phòng 

TN 

(**) 

Ghi 

chú Tiếng 

việt 

Tiếng 

Anh 

(*) 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/Thí 

nghiệm 

I 

(tổng 

số  

 tín 

chỉ) 
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 Tổng       

Ghi chú: 

 (*): Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 

(**): Ghi tên PTN. 

11. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng 

vào các môn học: mức độ giảng dạy I, T, U và trình độ năng lực yêu cầu với môn học 

theo trình độ năng lực) 

Học kỳ Tên môn học Chuẩn đầu ra 

2.1 3.1 4.1 

2.1.1 … 3.1.1 … 4.1.1 … 

I.        

        

II.        

        

12. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học (số thứ tự của môn học 

tương ứng với số thứ tự của môn học trong nội dung chương trình đào tạo) 

Tên môn học (tiếng Việt, tiếng Anh):                            

- Số tín chỉ: (ghi rõ số tín chỉ lý thuyết và thực hành) 

- Điều kiện tiên quyết/Môn học trước: (để học được môn học này người học phải 

hoàn thành các môn nào?) 

- Mô tả nội dung môn học: Nêu được tóm tắt nội dung môn học, mục tiêu môn học 

đề ra ... 

13. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo:  

13.1 Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự theo bảng 

2 sau tên môn 

học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 
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13.2 Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học trong chương 

trình đào tạo 
 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự của môn 

học sau tên 

môn học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 

         

         

         

13.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các môn học trong 

chương trình đào tạo 
 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn, 

CSĐT 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự của môn 

học sau tên 

môn học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp, 

môn 

Toán 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 

         

         

         

 Ghi chú: (*) Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài (nơi giảng dạy, thời gian, 

loại ngôn ngữ, tên môn học giảng dạy)  

Nêu rõ yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với giảng viên tham gia các chương trình 

đào tạo bằng tiếng nước ngoài (nếu có). 

13.3. Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng giảng viên (nếu có)  

14. Danh sách cố vấn học tập 

15. Cơ sở vật chất phục vụ học tập (nêu CSVC hiện có tại Trường và Trường dùng 

chung trong ĐHQG-HCM nếu có): 
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15.1. Phòng học 

15.2. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

Bảng 1: Danh sách phòng thí nghiệm 

Stt 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

địa điểm 

Đơn vị 

chủ quản 
Môn học Diện tích 

Số thiết bị thí nghiệm 

chuyên dùng (tên các 

thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, 

nước sản xuất) 

Ghi chú 

       

       
 

Bảng 2: Xưởng thực tập, thực hành 

Stt 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

địa điểm 

Đơn vị 

chủ quản 
Môn học Diện tích 

Số thiết bị thí nghiệm 

chuyên dùng (tên các 

thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, 

nước sản xuất) 

Ghi chú 

       

       

15.3. Thư viện 

1 Diện tích M2  

2 Số đầu sách Quyển  

3 Số đầu sách chuyên ngành Quyển  

15.4. Giáo trình, tài liệu học tập 

Stt Tên môn 

học 

Tên giáo 

trình, tài 

liệu học 

tập 

Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Địa chỉ 

website 

(nếu có) 

Hiện 

trạng 

(*) 

        

        

Ghi chú: (*) Nêu rõ là đã có hoặc chưa có 

16. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Stt Họ và tên  Chức danh khoa 

học, học vị 

Ngành, chuyên 

ngành 

Vị trí công 

tác 

Ghi chú 

      

      

17. Kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục IV  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 
 

I. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt: 

+ Tiếng Anh: 

- Mã ngành đào tạo: (lấy mã số từ Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Nếu 

ngành nào chưa có trong Danh mục thì ghi là ngành đào tạo thí điểm). 

- Loại hình đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt:  

+ Tiếng Anh:  

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng đào 

tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có 

thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp. 

3. Yêu cầu đối với người học 

4. Chuẩn đầu ra 

5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng 

vào các môn học) 

Học kỳ Tên môn học Chuẩn đầu ra 

2.1 3.1 4.1 

2.1.1 … 3.1.1 … 4.1.1 … 

1.        

        

2.        

        

6. Thời gian đào tạo, số tín chỉ yêu cầu 

7. Loại chương trình đào tạo 
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8. Nội dung chương trình đào tạo: 

a) Khái quát chương trình: nêu rõ các học phần và số tín chỉ yêu cầu học viên 

phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm: 

- Phần kiến thức chung. 

- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 

 + Các học phần bắt buộc. 

 + Các học phần lựa chọn. 

        - Luận văn. 

b) Danh mục các môn học: liệt kê toàn bộ các môn học thuộc nội dung CTĐT theo 

các đề mục: mã số môn học, tên môn học, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực 

hành, thí nghiệm hoặc tiểu luận). Riêng môn học  ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ). 

Mã số môn học do Trường xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý CTĐT. Có 

thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần/môn học, số ký tự mã hóa do Trường 

quy định. 

Danh mục các môn học 

TT Mã số  

học phần/  

môn học 

Học kỳ Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín chỉ) 

Tổng số LT 
TH, 

TN, TL 

  

 Khối kiến thức chung (bắt 

buộc) 

- Triết học 

- Ngoại ngữ 

... 

 

 

 

   Phần kiến thức cơ sở và 

ngành 

  

 

 Các học phần bắt buộc  

  
 -  ........  

- ........     

   Các học phần lựa chọn  

 
 

 - ........  

-........  
   

   Luận văn thạc sĩ           

                        Tổng cộng:  

9. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đăng ký đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 
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b) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu tham gia giảng dạy các môn trong 

chương trình đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 

       

       

 

c) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học mời tham gia đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 

       

       

 

10. Trang thiết bị phục vụ đào tạo 

TT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục 

đích sử dụng 
Nước sản xuất, năm sản xuất Số lượng 

    

    

 

11. Thông tin, tư liệu 

TT 

Tên sách, tên tạp chí 

(chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 5 năm trở lại đây) 

Nước xuất bản Năm xuất bản Số lượng 

     

     

 

12. Đề tài khoa học (liên quan đến ngành đăng kí đào tạo) đã và đang thực hiện (Kèm 

theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

TT Tên đề tài 
Cấp quyết định, 

mã số 

Số QĐ, ngày tháng năm 

QĐ, 

ngày nghiệm thu 

    

    

 

13. Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn 

TT Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm 

người hướng dẫn đề tài 

luận văn 

Số học viên 

tiếp nhận 

    

    

14. Dự kiến kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo 
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II. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

1. Mục tiêu đào tạo:   

 a) Kiến thức và kĩ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; năng lực 

nghiên cứu khoa học đạt được sau quá trình đào tạo và vị trí công tác của người học 

sau khi tốt nghiệp.   

 b) Đối tượng, nguồn tuyển chọn (vị trí, nhiệm vụ công việc đang đảm nhiệm; 

điều kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...)   

 c) Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển.   

 d) Điều kiện tốt nghiệp.  

2.  Khả năng đào tạo và thành lập Hội đồng đánh giá luận án:  

 a) Đội ngũ cán bộ cơ hữu của khoa hoặc đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào 

tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo 

lý lịch khoa học (Phụ lục 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.  

 b) Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: phòng thí nghiệm; trang thiết bị 

(mẫu 2), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản) (mẫu 3), 

phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc cho 

nghiên cứu sinh...  

 c) Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo 

do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Các đề tài 

nghiên cứu khoa học  cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 

4).  

 d) Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu đang thực hiện, có 

khả năng nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có khả năng tiếp nhận hàng năm; họ 

tên người hướng dẫn cho từng đề tài nghiên cứu (mẫu 5).   

 e) Trích ngang những công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc 

đơn vị chuyên môn trong 5 năm gần nhất (mẫu 6).  

Mẫu 1: Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo (lập thành bảng riêng cho cán bộ cơ hữu và 

cán bộ cộng tác của Trường). 
 

TT Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ  

hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

công nhận, bổ 

nhiệm 

 

 

Học vị, cơ 

sở đào 

tạo, năm 

tốt nghiệp 

 

Chuyên 

ngành 

 

Tham gia 

đào 

tạo SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

 

Thành tích 

khoa 

học (số 

lượng đề 

tài, các bài 

báo) 

       

       

 

Mẫu 2: Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo trình độ tiến sĩ  

 

TT Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, 

mục đích sử dụng 

Nước sản xuất, năm 

sản xuất 

Số lượng 
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Mẫu 3: Thư viện  

 

TT Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi 

những sách, tạp chí xuất bản 

trong 5 năm trở lại đây) 

 

Nước xuất bản Năm xuất 

bản 

Số lượng 

     

     

 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học (liên quan đến ngành đăng ký đào tạo) do cơ sở 

đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm 

thu) 

 

TT 

 

Tên đề tài 

 

Cấp quyết định, 

mã số 

 

Số QĐ, ngày tháng năm 

QĐ, ngày nghiệm thu 

    

    

 

Mẫu 5: Các hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC nhận NCS trong năm học 20… - 

20… và số lượng NCS tiếp nhận 

  

Số TT 

 

Hướng nghiên cứu, lĩnh 

vực nghiên cứu hoặc đề 

tài nghiên cứu cần nhận 

nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, chức danh 

KH người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

    

    

 

Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc đơn vị 

chuyên môn trong 5 năm trở lại đây. 

 

Số TT 

 

Tên công trình   Tên tác giả Nguồn công bố   

    

    

 

3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 

 a) Cơ sở đào tạo xác định danh mục các học phần của chương trình đào tạo tiến 

sĩ cho chuyên ngành đăng ký đào tạo, theo yêu cầu quy định tại các Điều 16, 17, 18 

của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và thích hợp với các hướng đề tài nghiên cứu.   

 b) Nếu nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ được tuyển chọn vào cơ sở đào tạo 

là viện nghiên cứu khoa học thì viện cần lập kế hoạch gửi nghiên cứu sinh  đến trường  

đại học  đang  đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để nghiên cứu sinh học các học 

phần ở trình độ thạc sĩ.  

 c) Kế hoạch đào tạo.   
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4. Dự kiến kinh phí đào tạo (cần nêu rõ trong  đó bao nhiêu phần trăm từ ngân sách 

nhà nước, bao nhiêu phần trăm từ các nguồn khác như nghiên cứu khoa học, các dự 

án...).  

5. Dự kiến kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo 

 

 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG CSĐT  

                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 



Phụ lục V  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC  
 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt  

+ Tiếng Anh  

 Mã số môn học:  

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức cơ bản 

 Kiến thức chuyên ngành 

 Môn học chuyên về kỹ năng chung 

 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ:  

+ Lý thuyết   

+ Thực hành  

 Môn học tiên quyết/Môn học trước:  

 Môn học song hành:  

2. Mô tả môn học 
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu 

của môn học) 

3. Tài liệu học tập  
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn) 

Giáo trình:  

[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

… 

Tài liệu khác: 

[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

… 

Phần mềm: 

[..] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm. 

… 

4. Mục tiêu môn học  
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của 

CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của môn học 

(X.x.x) (3) 

TĐNL 

(4) 

G1  
X.x.x  

…  

G2  
X.x.x  

…  

G3  X.x.x  



…  

…    
 

 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, 

các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học. 

5. Chuẩn đầu ra môn học 
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U) 

CĐR 

(X.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ giảng dạy 

(I, T, U)  

(3) 

G1.1   

…   

G1.1   

…   

Gx.x   

…   

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối 

cảnh áp dụng cụ thể. 

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Đánh giá môn học 

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh 

giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học) 
Thành phần đánh giá 

(1) 

Bài đánh giá (Ax.x) 

(2) 

CĐR môn học 

(G.x.x) (3) 

Tỷ lệ % 

(4) 

A1. Đánh giá quá trình 

A1.1   

A1.2   

…   

A2. Đánh giá giữa kỳ 
A2.1   

…   

A3. Đánh giá cuối kỳ 
A3.1   

…   

(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá 

(3): các CĐR được đánh giá. (4): tiêu chí đánh giá. (5): chuẩn đánh giá 

(6): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học 

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, 

các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học) 

Lý thuyết 
 

Tuần/Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

1 

Chương I: 

1.1 …. 

1.2 … 

… 

Gx.x 

… 

Dạy: … 

Học ở lớp: … 

Học ở nhà: … 

Ax.x 

… 

…     

(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục 

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x), 



(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu 

(nếu có yêu cầu) 

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x) 

 

Thực hành 
 

Tuần/Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

… 

Bài thực hành 

1: … 

 

Gx.x 

… 

Dạy: … 

Học ở lớp: … 

Học ở nhà: … 

Ax.x 

… 

…     

(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành 

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x), 

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu 

(nếu có yêu cầu) 

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x) 

8. Quy định của môn học 
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng 

hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự 

thi cuối kỳ …) 

9. Phụ trách môn học 
- Khoa/Bộ môn: 

- Địa chỉ và email liên hệ: 

… 

 
 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…   

   TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 

                       



Phụ lục VI 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
________________________________________________________________________________________________________________ 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

+ Tiếng Việt 

+ Tiếng Anh 

- Mã số môn học:. 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 

+ Lý thuyết  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 
 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

(trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí môn học (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ 

thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của môn học này trong CTĐT), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, 

quan hệ với các môn học khác trong CTĐT. 

3. Nội dung môn học: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. 

Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo 

luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những 

tài liệu tham khảo nào, ở đâu. 
 

4. Mục tiêu của môn học  
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của 

CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của CTĐT 

(X.x.x) (3) 

TĐNL 

(4) 

G1 
 X.x.x  

 …  

G2 
 X.x.x  

 …  

G3 
 X.x.x  

 …  

…    
 



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

(G.x.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 

(X.x.x.x)  

(2) 

Mức độ giảng dạy 

(I,T,U)  

(3) 

G1.1   

…   

G1.1   

…   

Gx.x   

…   

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học Nội dung Cách thức thực hiện 

Bài giảng 1 

Chương I: 

1.1 …. 

1.2 … 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình đề tài nhóm 

Bài tập 1   
 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   
- Giáo trình: 

- Sách tham khảo: 

- Khác: 
 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…   

   TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục VII 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ………………………………….. 

2. Ngày sinh: ………………………………….                                                                     

3. Nam/nữ: …………………………………… 

4. Nơi đang công tác: ………………………… 

Trường/viện: ………………………………………. 

Phòng/ Khoa:……………………………………… 

Bộ môn:……………………………………………… 

Phòng thí nghiệm:…………………………………. 

Chức vụ:…………………………………………….. 

5. Học vị: ………………                                 năm đạt: ………………….. 

6. Học hàm: ……………………                    năm phong: ……………….. 

7. Liên lạc: …………………………………………………………………… 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ   

2 Điện thoại/ fax   

3 Email   

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1              

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ…nay   

Từ…đến…   

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học     

Thạc sỹ     

Tiến sỹ     

Tiến sỹ Khoa học     

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………………. 
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- Lĩnh vực: ……………………………………………………………. 

- Chuyên ngành: ……………………………………………………… 

- Chuyên môn: ………………………………………………………… 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. …………………………….. 

2. ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1        

2        

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1    Đại học  

2    Thạc sỹ  

3    Tiến sỹ  

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

       

 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 

IF 

1     

2     
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2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1     

2     
 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     
 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       
 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     
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V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 

TP.HCM, ngày…...tháng …… năm ….. 

Xác nhận của cơ quan  

  

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ..... 
Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 
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Phụ lục VIII 

BẢN NHẬN XÉT HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

__________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

BẢN NHẬN XÉT 

HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 
 Tên ngành đào tạo:  ………………………………………………….. 

 Bậc đào tạo: ………………………………………………….. 

 Mã ngành: ………………………………………………….. 

 Đơn vị đào tạo:         Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 

 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: .................................................. Mã số thuế/CMND: ................................  

2. Chức vụ hiện tại: ....................................... Đơn vị công tác:......................................  

3. Học hàm - học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; Khác .......................................  

II. Nội dung 

1. Nhu cầu của xã hội 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ theo khả năng, điều kiện của trường và nhu cầu xã 

hội) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Nội dung, chương trình đào tạo: 

3.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra: 

3.1.1. Mục tiêu chung 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   
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3.1.2. Mục tiêu cụ thể 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình (kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên)  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.4. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.2. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (vị trí việc làm) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.3. Mối quan hệ giữa các môn học/nhóm môn học và chuẩn đầu ra. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4. Chương trình đào tạo 

3.4.1. Khối lượng kiến thức 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.2. Kế hoạch giảng dạy 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.3. Tính hòa nhập của chương trình so với một số trường trong khu vực và thế 

giới 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.4. Khả năng liên thông với các chương trình gần khác 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  



 3 

3.4.5. Các môn học trong chương trình có thể hiện được những kết quả dự kiến 

đạt được của chương trình đào tạo ngành …………………… hay không? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.6. Tính hợp lý của việc bố trí các môn học, có nên thêm hoặc bớt môn học nào 

không ? ................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.7. Đề cương chi tiết môn học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................     

3.5. Khả năng về đội ngũ cán bộ, giảng viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.6. Về cơ hội thực tập của sinh viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.7. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.8. Tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. Kế hoạch chuẩn hóa chương trình và kiểm định chất lượng đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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5. Ý kiến khác (nếu có) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Xác nhận của cơ quan  ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

  Ký tên  

(ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục IX  

BẢN NHẬN XÉT HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

_________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

BẢN NHẬN XÉT 

HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 
 Tên ngành đào tạo:  ………………………………………………….. 

 Bậc đào tạo: ………………………………………………….. 

 Mã ngành: ………………………………………………….. 

 Đơn vị đào tạo:         Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 

 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: .................................................. Mã số thuế/CMND: ................................  

2. Chức vụ hiện tại: ....................................... Đơn vị công tác:......................................  

3. Học hàm - học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; Khác .......................................  

II. Nội dung 

1. Nhu cầu của xã hội 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ theo khả năng, điều kiện của trường và nhu cầu xã 

hội) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Nội dung, chương trình đào tạo: 

3.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra: 

3.1.1. Mục tiêu chung 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   
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3.1.2. Mục tiêu cụ thể 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình (kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh 

viên/học viên/nghiên cứu sinh)  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.4. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.2. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (vị trí việc làm) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.3. Mối quan hệ giữa các môn học/nhóm môn học và chuẩn đầu ra. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4. Chương trình đào tạo 

3.4.1. Khối lượng kiến thức 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.2. Kế hoạch giảng dạy 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.3. Tính hòa nhập của chương trình so với một số trường trong khu vực và thế 

giới 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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3.4.4. Khả năng liên thông với các chương trình gần khác 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   

3.4.5. Các môn học trong chương trình có thể hiện được những kết quả dự kiến 

đạt được của chương trình đào tạo ngành …………………… hay không? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.6. Tính hợp lý của việc bố trí các môn học, có nên thêm hoặc bớt môn học nào 

không ? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.7. Đề cương chi tiết môn học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.5. Khả năng về đội ngũ cán bộ, giảng viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.7. Tài liệu học đáp ứng yêu cầu đào tạo  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. Kế hoạch chuẩn hóa chương trình và kiểm định chất lượng đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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6. Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

7. Ý kiến khác (nếu có) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

 

Xác nhận của cơ quan  ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

  Ký tên  

(ghi rõ họ tên) 

 



Phụ lục X 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
(dành cho Cán bộ thẩm định đề án mở ngành) 

 

 Tên ngành đào tạo:   ………………………… 

 Bậc đào tạo:   ………………………… 

 Mã ngành:   …………………………. 

 Đơn vị đào tạo:                     Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………… Số CMND:  ………………………… 

3. Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………….. 

5. Học hàm – học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; khác …………………………….... 

6. Chức danh trong Hội đồng thẩm định:……………………………………………………. 

II. Phần thẩm định hồ sơ  

Stt  Nội dung Điểm tối đa Phần cho điểm Ghi chú 

1.  Nhu cầu kinh tế – xã hội  10   

2.  Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra  20   

3.  Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo 30   

4.  Đội ngũ Cán bộ giảng dạy 20   

5.  
Cơ sở vật chất (lớp học, thư viện, giáo 

trình, cơ sở thực tập bên ngoài,…) 
20 

  

 Tổng cộng 100   
 

III. Kết luận 

1. Đủ điều kiện mở ngành đào tạo (phải hoàn thiện hồ sơ):    

2. Chưa đủ điều kiện mở ngành đào tạo:   

        Lý do ……………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Ý kiến khác (nếu có): 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

Cán bộ thẩm định (Chữ ký, họ tên) 
 



Phụ lục XI 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
(dành cho Cán bộ thẩm định đề án mở ngành) 

 

 Tên ngành đào tạo:   ………………………… 

 Bậc đào tạo:   ………………………… 

 Mã ngành:   …………………………. 

 Đơn vị đào tạo:                     Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………… Số CMND:  ………………………… 

3. Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………….. 

5. Học hàm – học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; khác …………………………….... 

6. Chức danh trong Hội đồng thẩm định:……………………………………………………. 

II. Phần thẩm định hồ sơ  

Stt  Nội dung Điểm tối đa Phần cho điểm Ghi chú 

1.  Nhu cầu kinh tế – xã hội  10   

2.  Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra  10   

3.  Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo 30   

4.  Đội ngũ Cán bộ giảng dạy 20   

5.  Hoạt động nghiên cứu khoa học 10   

6.  Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế 10   

7.  
Cơ sở vật chất (lớp học, thư viện, giáo 

trình, cơ sở thực tập bên ngoài,…) 
10 

  

 Tổng cộng 100   
 

III. Kết luận 

1. Đủ điều kiện mở ngành đào tạo (phải hoàn thiện hồ sơ):    

2. Chưa đủ điều kiện mở ngành đào tạo:   

        Lý do ……………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Ý kiến khác (nếu có): 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

Cán bộ thẩm định (Chữ ký, họ tên) 
 



Phụ lục I 

MẪU BÌA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________ 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
 

 
 

 

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH… (VD: HỆ THỐNG THÔNG TIN) 
 

Trình độ: (Đại học/thạc sĩ/tiến sĩ) 

Mã số: (VD: 60 48 01 04) 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG/NĂM 
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Phụ lục II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

TỜ TRÌNH 
VỀ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành đào tạo (tiếng Việt, tiếng Anh): ………………………… 

Mã ngành đào tạo: ………………………………………………….. 

Trình độ đào tạo:……………………………………………………. 

Hình thức đào tạo: …………………………………………………. 

 

Kính gửi: …………………………………….. 

 
 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo  

 Lý do mở ngành đào tạo. 

 Các căn cứ pháp lý để mở ngành đào tạo. 

 Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về 

nguồn nhân lực trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của ngành đào tạo đối với yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ. 

 Trình bày kết quả của các hội thảo do cở sở đào tạo tổ chức hoặc các Hội 

thảo do các đơn vị khác tổ chức mà cơ sở đào tạo có tham gia báo cáo về chương 

trình hoặc bảng tổng hợp kết quả khảo sát, lấy ý kiến cho chương trình đào tạo. 

 Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa 

phương, vùng, quốc gia.   

2. Tình hình đào tạo của ngành đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới 

a) Tình hình đào tạo ở Việt Nam 

 Đánh giá chung về tình hình đào tạo của ngành tại một số CSĐT ở Việt 

Nam.  

 Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các 

CSĐT ở Việt Nam.  

Stt CSĐT 
Tên ngành/chuyên 

ngành đào tạo 

Bậc đào 

tạo 

Danh hiệu 

tốt nghiệp 
Ghi chú 

      

      

      
 

b) Tình hình đào tạo trên thế giới 
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 Đánh giá chung về tình hình đào tạo trên thế giới.  

 Thống kê một số chương trình đào tạo đúng ngành (hoặc ngành gần) tại các 

CSĐT nước ngoài. 

Stt 
Tên 

nước 
CSĐT 

Tên ngành/chuyên 

ngành đào tạo 

Bậc 

đào tạo 

Danh hiệu 

tốt nghiệp 

Địa chỉ 

website 

       

       

       

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo 

 Ghi rõ tên ngành, mã ngành đào tạo (theo Danh mục giáo dục, đào tạo của 

Nhà nước), tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo. Trường hợp tên ngành đào 

tạo chưa có trong trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước phải trình bày 

luận cứ khoa học về ngành đào tạo đã được Hội đồng Khoa học và đào tạo của 

Trường thông qua, thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, 

kèm theo chương trình đào tạo tham khảo ít nhất 02 trường đại học đã được kiểm 

định ở nước ngoài. 

Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương 

trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và 

khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.  

Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đào tạo đã 

có trong Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước) cần nêu rõ là chương trình của 

trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường 

nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này. 

 Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 

(tổng số tín chỉ), thời gian đào tạo ...   

 Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo trong 5 năm đầu của ngành đào 

tạo. 

 Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo. 

4. Kết luận và đề nghị 

 Trường cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất 

lượng đối với ngành đào tạo. 

 Đề nghị:… 

 

Nơi nhận: 

TM. Tổ soạn thảo đề án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 ……………………………… 
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Phụ lục III 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt: 

+ Tiếng Anh: 

- Mã ngành đào tạo: (lấy mã số từ Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Nếu 

ngành nào chưa có trong Danh mục thì ghi là ngành đào tạo thí điểm). 

- Trình độ đào tạo: 

- Loại hình đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt: Cử nhân/Kỹ sư/Kiến trúc sư/Bác sĩ/Dược sĩ … 

+ Tiếng Anh:  

- Nơi đào tạo:  

2. Mục tiêu đào tạo  

a. Mục tiêu chung (xác định mục tiêu của CTĐT về: năng lực kiến thức, năng lực 

thực hành nghề nghiệp của người tốt nghiệp, …) gọi là cấp độ 1-X 

b. Mục tiêu cụ thể (cụ thể hóa từ mục tiêu chung, gọi là cấp độ 2-X.x) 

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực: 

1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 … 

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

2.1.… 

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 

3.1 … 

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp 

4.1. … 

3. Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo 

a. Đối tượng tuyển sinh 

b. Hình thức tuyển sinh 

c. Tổ hợp môn xét tuyển 

d. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo 
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4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Cụ thể hóa từ mục tiêu cụ thể X.x) 

Stt Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực 

1. Kiến thức và lập luận ngành  

1.1   

1.1.1   

 …  

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề 

nghiệp 

 

2.1   

2.1.1   

 …  

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp  

3.1   

3.1.1   

 …  

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp  

4.1   

4.1.1   

   
 

Thang trình độ năng lực 

Trình độ năng lực Mô tả 

0.0 -> 2.0 Có biết qua/có nghe qua 

2.0 -> 3.0 Có hiểu biết/có thể tham gia 

3.0 -> 3.5 Có khả năng ứng dụng 

3.5 -> 4.0 Có khả năng phân tích 

4.0 -> 4.5 Có khả năng tổng hợp 

4.5 -> 5.0 Có khả năng đánh giá 
 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp (ghi rõ theo quy chế đào tạo nào, số quyết 

định, ngày ban hành) 

6. Thang điểm (theo thang điểm chính thức của trường).  

7. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Tổng số tín chỉ: …. tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng): 

TT Các khối kiến thức Khối lượng 

Số tín chỉ % 

I Khối kiến thức giáo dục đại cương   
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II Khối kiến thức cơ sở ngành   

III Kiến thức chuyên ngành   

IV Kiến thức bổ trợ   

V Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp   

 Tổng cộng   

8. Nội dung chương trình đào tạo 

Stt 
Mã 

MH 

Tên môn học (MH) Loại MH 

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Tín chỉ 
Phòng 

TN 

(**) 
Tiếng việt Tiếng Anh 

Tổng 

cộng 
Lý thuyết 

Thực 

hành/Thí 

nghiệm 

I Kiến thức giáo dục đại cương      

  Lý luận chính trị      

  
Khoa học xã hội - Nhân 

văn - Nghệ thuật 
     

  Ngoại ngữ      

  

Toán - Tin học - Khoa học 

tự nhiên - Công nghệ - 

Môi trường 

     

  Kinh tế - Quản lý      

II Kiến thức cơ sở ngành      

III Kiến thức chuyên ngành      

IV Kiến thức bổ trợ      

V 
Thực tập, khóa luận/luận văn 

tốt nghiệp  
     

 Tổng số (tín chỉ)      

Ghi chú: 

  (**): Ghi tên PTN. Nếu sử dụng chung PTN do CSĐT khác quản lý phải ghi rõ 

tên CSĐT và đính kèm thỏa thuận cho phép sử dụng PTN. 

 Số thứ tự của các môn học được đánh số tăng dần. 
 

9. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác 

10. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (phân bổ các môn học theo từng học kỳ) 

 

Học 

kỳ 

Mã 

MH 

Tên MH Loại MH 

(bắt 

buộc/tự 

chọn) 

Tín chỉ 
Phòng 

TN 

(**) 

Ghi 

chú Tiếng 

việt 

Tiếng 

Anh 

(*) 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/Thí 

nghiệm 

I 

(tổng 

số  

 tín 

chỉ) 
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 Tổng       

Ghi chú: 

 (*): Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh 

(**): Ghi tên PTN. 

11. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng 

vào các môn học: mức độ giảng dạy I, T, U và trình độ năng lực yêu cầu với môn học 

theo trình độ năng lực) 

Học kỳ Tên môn học Chuẩn đầu ra 

2.1 3.1 4.1 

2.1.1 … 3.1.1 … 4.1.1 … 

I.        

        

II.        

        

12. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các môn học (số thứ tự của môn học 

tương ứng với số thứ tự của môn học trong nội dung chương trình đào tạo) 

Tên môn học (tiếng Việt, tiếng Anh):                            

- Số tín chỉ: (ghi rõ số tín chỉ lý thuyết và thực hành) 

- Điều kiện tiên quyết/Môn học trước: (để học được môn học này người học phải 

hoàn thành các môn nào?) 

- Mô tả nội dung môn học: Nêu được tóm tắt nội dung môn học, mục tiêu môn học 

đề ra ... 

13. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo:  

13.1 Danh sách giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự theo bảng 

2 sau tên môn 

học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 
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13.2 Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các môn học trong chương 

trình đào tạo 
 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự của môn 

học sau tên 

môn học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 

         

         

         

13.3. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các môn học trong 

chương trình đào tạo 
 

Stt Họ tên 
Năm 

sinh 

Chức danh 

khoa học, 

năm phong 

Văn bằng 

cao nhất, 

ngành đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng, 

CSĐT cấp 

bằng 

Kinh 

nghiệm 

giảng dạy 

(*) 

Khoa, 

bộ môn, 

CSĐT 

đang 

công tác 

Môn học sẽ 

giảng dạy (bổ 

sung số thứ 

tự của môn 

học sau tên 

môn học) 

1 
Nguyễn 

Văn A 
1955 

PGS 

2005 
TS Toán 

1995 

ĐH ParisI, 

Pháp 

ĐH 

ParisI,  

15 năm, 

Tiếng 

Pháp, 

môn 

Toán 

Bộ môn 

Khoa 

học Ứng 

dụng 

Toán (1) 

         

         

         

 Ghi chú: (*) Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài (nơi giảng dạy, thời gian, 

loại ngôn ngữ, tên môn học giảng dạy)  

Nêu rõ yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với giảng viên tham gia các chương trình 

đào tạo bằng tiếng nước ngoài (nếu có). 

13.3. Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng giảng viên (nếu có)  

14. Danh sách cố vấn học tập 

15. Cơ sở vật chất phục vụ học tập (nêu CSVC hiện có tại Trường và Trường dùng 

chung trong ĐHQG-HCM nếu có): 
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15.1. Phòng học 

15.2. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

Bảng 1: Danh sách phòng thí nghiệm 

Stt 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

địa điểm 

Đơn vị 

chủ quản 
Môn học Diện tích 

Số thiết bị thí nghiệm 

chuyên dùng (tên các 

thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, 

nước sản xuất) 

Ghi chú 

       

       
 

Bảng 2: Xưởng thực tập, thực hành 

Stt 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

địa điểm 

Đơn vị 

chủ quản 
Môn học Diện tích 

Số thiết bị thí nghiệm 

chuyên dùng (tên các 

thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, 

nước sản xuất) 

Ghi chú 

       

       

15.3. Thư viện 

1 Diện tích M2  

2 Số đầu sách Quyển  

3 Số đầu sách chuyên ngành Quyển  

15.4. Giáo trình, tài liệu học tập 

Stt Tên môn 

học 

Tên giáo 

trình, tài 

liệu học 

tập 

Tên tác 

giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Địa chỉ 

website 

(nếu có) 

Hiện 

trạng 

(*) 

        

        

Ghi chú: (*) Nêu rõ là đã có hoặc chưa có 

16. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Stt Họ và tên  Chức danh khoa 

học, học vị 

Ngành, chuyên 

ngành 

Vị trí công 

tác 

Ghi chú 

      

      

17. Kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục IV  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 
 

I. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt: 

+ Tiếng Anh: 

- Mã ngành đào tạo: (lấy mã số từ Danh mục giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Nếu 

ngành nào chưa có trong Danh mục thì ghi là ngành đào tạo thí điểm). 

- Loại hình đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt:  

+ Tiếng Anh:  

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng đào 

tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có 

thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp. 

3. Yêu cầu đối với người học 

4. Chuẩn đầu ra 

5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra (kỹ năng) 

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng 

vào các môn học) 

Học kỳ Tên môn học Chuẩn đầu ra 

2.1 3.1 4.1 

2.1.1 … 3.1.1 … 4.1.1 … 

1.        

        

2.        

        

6. Thời gian đào tạo, số tín chỉ yêu cầu 

7. Loại chương trình đào tạo 
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8. Nội dung chương trình đào tạo: 

a) Khái quát chương trình: nêu rõ các học phần và số tín chỉ yêu cầu học viên 

phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm: 

- Phần kiến thức chung. 

- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 

 + Các học phần bắt buộc. 

 + Các học phần lựa chọn. 

        - Luận văn. 

b) Danh mục các môn học: liệt kê toàn bộ các môn học thuộc nội dung CTĐT theo 

các đề mục: mã số môn học, tên môn học, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực 

hành, thí nghiệm hoặc tiểu luận). Riêng môn học  ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ). 

Mã số môn học do Trường xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý CTĐT. Có 

thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần/môn học, số ký tự mã hóa do Trường 

quy định. 

Danh mục các môn học 

TT Mã số  

học phần/  

môn học 

Học kỳ Tên học phần/môn học 

Khối lượng (tín chỉ) 

Tổng số LT 
TH, 

TN, TL 

  

 Khối kiến thức chung (bắt 

buộc) 

- Triết học 

- Ngoại ngữ 

... 

 

 

 

   Phần kiến thức cơ sở và 

ngành 

  

 

 Các học phần bắt buộc  

  
 -  ........  

- ........     

   Các học phần lựa chọn  

 
 

 - ........  

-........  
   

   Luận văn thạc sĩ           

                        Tổng cộng:  

9. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đăng ký đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 
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b) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu tham gia giảng dạy các môn trong 

chương trình đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 

       

       

 

c) Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học mời tham gia đào tạo 
 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ 

hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, nước, 

năm tốt nghiệp 
Ngành 

Tham gia đào 

tạo SĐH 

(năm, CSĐT) 

Thành tích khoa 

học (số lượng đề 

tài, các bài báo) 

       

       

 

10. Trang thiết bị phục vụ đào tạo 

TT 
Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục 

đích sử dụng 
Nước sản xuất, năm sản xuất Số lượng 

    

    

 

11. Thông tin, tư liệu 

TT 

Tên sách, tên tạp chí 

(chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản 

trong 5 năm trở lại đây) 

Nước xuất bản Năm xuất bản Số lượng 

     

     

 

12. Đề tài khoa học (liên quan đến ngành đăng kí đào tạo) đã và đang thực hiện (Kèm 

theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 

TT Tên đề tài 
Cấp quyết định, 

mã số 

Số QĐ, ngày tháng năm 

QĐ, 

ngày nghiệm thu 

    

    

 

13. Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn 

TT Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn 

Họ tên, học vị, học hàm 

người hướng dẫn đề tài 

luận văn 

Số học viên 

tiếp nhận 

    

    

14. Dự kiến kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo 
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II. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

1. Mục tiêu đào tạo:   

 a) Kiến thức và kĩ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; năng lực 

nghiên cứu khoa học đạt được sau quá trình đào tạo và vị trí công tác của người học 

sau khi tốt nghiệp.   

 b) Đối tượng, nguồn tuyển chọn (vị trí, nhiệm vụ công việc đang đảm nhiệm; 

điều kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...)   

 c) Điều kiện dự tuyển và trúng tuyển.   

 d) Điều kiện tốt nghiệp.  

2.  Khả năng đào tạo và thành lập Hội đồng đánh giá luận án:  

 a) Đội ngũ cán bộ cơ hữu của khoa hoặc đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào 

tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo 

lý lịch khoa học (Phụ lục 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.  

 b) Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: phòng thí nghiệm; trang thiết bị 

(mẫu 2), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản) (mẫu 3), 

phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc cho 

nghiên cứu sinh...  

 c) Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo 

do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Các đề tài 

nghiên cứu khoa học  cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 

4).  

 d) Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu đang thực hiện, có 

khả năng nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có khả năng tiếp nhận hàng năm; họ 

tên người hướng dẫn cho từng đề tài nghiên cứu (mẫu 5).   

 e) Trích ngang những công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc 

đơn vị chuyên môn trong 5 năm gần nhất (mẫu 6).  

Mẫu 1: Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo (lập thành bảng riêng cho cán bộ cơ hữu và 

cán bộ cộng tác của Trường). 
 

TT Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ  

hiện tại 

 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

công nhận, bổ 

nhiệm 

 

 

Học vị, cơ 

sở đào 

tạo, năm 

tốt nghiệp 

 

Chuyên 

ngành 

 

Tham gia 

đào 

tạo SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

 

Thành tích 

khoa 

học (số 

lượng đề 

tài, các bài 

báo) 

       

       

 

Mẫu 2: Trang thiết bị phục vụ cho đào tạo trình độ tiến sĩ  

 

TT Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, 

mục đích sử dụng 

Nước sản xuất, năm 

sản xuất 

Số lượng 
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Mẫu 3: Thư viện  

 

TT Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi 

những sách, tạp chí xuất bản 

trong 5 năm trở lại đây) 

 

Nước xuất bản Năm xuất 

bản 

Số lượng 

     

     

 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học (liên quan đến ngành đăng ký đào tạo) do cơ sở 

đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm 

thu) 

 

TT 

 

Tên đề tài 

 

Cấp quyết định, 

mã số 

 

Số QĐ, ngày tháng năm 

QĐ, ngày nghiệm thu 

    

    

 

Mẫu 5: Các hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC nhận NCS trong năm học 20… - 

20… và số lượng NCS tiếp nhận 

  

Số TT 

 

Hướng nghiên cứu, lĩnh 

vực nghiên cứu hoặc đề 

tài nghiên cứu cần nhận 

nghiên cứu sinh 

Họ tên, học vị, chức danh 

KH người có thể hướng dẫn 

NCS 

Số lượng NCS  

có thể nhận 

    

    

 

Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa hoặc đơn vị 

chuyên môn trong 5 năm trở lại đây. 

 

Số TT 

 

Tên công trình   Tên tác giả Nguồn công bố   

    

    

 

3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 

 a) Cơ sở đào tạo xác định danh mục các học phần của chương trình đào tạo tiến 

sĩ cho chuyên ngành đăng ký đào tạo, theo yêu cầu quy định tại các Điều 16, 17, 18 

của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và thích hợp với các hướng đề tài nghiên cứu.   

 b) Nếu nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ được tuyển chọn vào cơ sở đào tạo 

là viện nghiên cứu khoa học thì viện cần lập kế hoạch gửi nghiên cứu sinh  đến trường  

đại học  đang  đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để nghiên cứu sinh học các học 

phần ở trình độ thạc sĩ.  

 c) Kế hoạch đào tạo.   
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4. Dự kiến kinh phí đào tạo (cần nêu rõ trong  đó bao nhiêu phần trăm từ ngân sách 

nhà nước, bao nhiêu phần trăm từ các nguồn khác như nghiên cứu khoa học, các dự 

án...).  

5. Dự kiến kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo 

 

 

                                                                                      THỦ TRƯỞNG CSĐT  

                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 



Phụ lục V  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC  
 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học:  

+ Tiếng Việt  

+ Tiếng Anh  

 Mã số môn học:  

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức cơ bản 

 Kiến thức chuyên ngành 

 Môn học chuyên về kỹ năng chung 

 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ:  

+ Lý thuyết   

+ Thực hành  

 Môn học tiên quyết/Môn học trước:  

 Môn học song hành:  

2. Mô tả môn học 
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu 

của môn học) 

3. Tài liệu học tập  
(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn) 

Giáo trình:  

[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

… 

Tài liệu khác: 

[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản 

… 

Phần mềm: 

[..] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm. 

… 

4. Mục tiêu môn học  
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của 

CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của môn học 

(X.x.x) (3) 

TĐNL 

(4) 

G1  
X.x.x  

…  

G2  
X.x.x  

…  

G3  X.x.x  



…  

…    
 

 

 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, 

các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học. 

5. Chuẩn đầu ra môn học 
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U) 

CĐR 

(X.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 

 (2) 

Mức độ giảng dạy 

(I, T, U)  

(3) 

G1.1   

…   

G1.1   

…   

Gx.x   

…   

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối 

cảnh áp dụng cụ thể. 

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Đánh giá môn học 

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh 

giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học) 
Thành phần đánh giá 

(1) 

Bài đánh giá (Ax.x) 

(2) 

CĐR môn học 

(G.x.x) (3) 

Tỷ lệ % 

(4) 

A1. Đánh giá quá trình 

A1.1   

A1.2   

…   

A2. Đánh giá giữa kỳ 
A2.1   

…   

A3. Đánh giá cuối kỳ 
A3.1   

…   

(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá 

(3): các CĐR được đánh giá. (4): tiêu chí đánh giá. (5): chuẩn đánh giá 

(6): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học 

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, 

các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học) 

Lý thuyết 
 

Tuần/Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

1 

Chương I: 

1.1 …. 

1.2 … 

… 

Gx.x 

… 

Dạy: … 

Học ở lớp: … 

Học ở nhà: … 

Ax.x 

… 

…     

(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục 

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x), 



(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu 

(nếu có yêu cầu) 

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x) 

 

Thực hành 
 

Tuần/Buổi học 

(1) 

Nội dung 

(2) 

CĐR môn học 

(3) 

Hoạt động dạy và học 

(4) 

Bài đánh giá 

(5) 

… 

Bài thực hành 

1: … 

 

Gx.x 

… 

Dạy: … 

Học ở lớp: … 

Học ở nhà: … 

Ax.x 

… 

…     

(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành 

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x), 

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu 

(nếu có yêu cầu) 

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x) 

8. Quy định của môn học 
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng 

hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự 

thi cuối kỳ …) 

9. Phụ trách môn học 
- Khoa/Bộ môn: 

- Địa chỉ và email liên hệ: 

… 

 
 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…   

   TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 

                       



Phụ lục VI 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
________________________________________________________________________________________________________________ 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

1. Thông tin tổng quát 

 Tên môn học: 

+ Tiếng Việt 

+ Tiếng Anh 

- Mã số môn học:. 

- Bộ môn, giảng viên phụ trách giảng dạy 

 Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

 Kiến thức chung 

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức khác 

 Luận văn tốt nghiệp 

 Số tín chỉ: 

+ Lý thuyết  

+ Thực hành 

+ Thí nghiệm hoặc thảo luận 
 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

(trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí môn học (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ 

thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của môn học này trong CTĐT), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, 

quan hệ với các môn học khác trong CTĐT. 

3. Nội dung môn học: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. 

Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo 

luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những 

tài liệu tham khảo nào, ở đâu. 
 

4. Mục tiêu của môn học  
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR (X.x.x) của 

CTĐT và trình độ năng lực được phân bổ cho môn học) 

Mục tiêu 

(Gx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của CTĐT 

(X.x.x) (3) 

TĐNL 

(4) 

G1 
 X.x.x  

 …  

G2 
 X.x.x  

 …  

G3 
 X.x.x  

 …  

…    
 



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

 

5. Chuẩn đầu ra môn học 
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy) 

CĐR 

(G.x.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 

(X.x.x.x)  

(2) 

Mức độ giảng dạy 

(I,T,U)  

(3) 

G1.1   

…   

G1.1   

…   

Gx.x   

…   

(1): Ký hiệu CĐR của môn học 

(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

- Phân bổ kiến thức (bài giảng, các hoạt động) 

- Tiến trình bài giảng 

Buổi học Nội dung Cách thức thực hiện 

Bài giảng 1 

Chương I: 

1.1 …. 

1.2 … 

 Thuyết giảng 

 HV thuyết trình đề tài nhóm 

Bài tập 1   
 

7. Phương pháp đánh giá môn học: trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu 

luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

8. Tài liệu học tập (ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học):   
- Giáo trình: 

- Sách tham khảo: 

- Khác: 
 

       

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…   

   TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục VII 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ………………………………….. 

2. Ngày sinh: ………………………………….                                                                     

3. Nam/nữ: …………………………………… 

4. Nơi đang công tác: ………………………… 

Trường/viện: ………………………………………. 

Phòng/ Khoa:……………………………………… 

Bộ môn:……………………………………………… 

Phòng thí nghiệm:…………………………………. 

Chức vụ:…………………………………………….. 

5. Học vị: ………………                                 năm đạt: ………………….. 

6. Học hàm: ……………………                    năm phong: ……………….. 

7. Liên lạc: …………………………………………………………………… 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ   

2 Điện thoại/ fax   

3 Email   

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1              

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ…nay   

Từ…đến…   

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học     

Thạc sỹ     

Tiến sỹ     

Tiến sỹ Khoa học     

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………………. 
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- Lĩnh vực: ……………………………………………………………. 

- Chuyên ngành: ……………………………………………………… 

- Chuyên môn: ………………………………………………………… 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. …………………………….. 

2. ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1        

2        

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1    Đại học  

2    Thạc sỹ  

3    Tiến sỹ  

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

       

 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 

IF 

1     

2     
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2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1     

2     
 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     
 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       
 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     
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V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 

TP.HCM, ngày…...tháng …… năm ….. 

Xác nhận của cơ quan  

  

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm ..... 
Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 
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Phụ lục VIII 

BẢN NHẬN XÉT HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

__________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

BẢN NHẬN XÉT 

HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 
 Tên ngành đào tạo:  ………………………………………………….. 

 Bậc đào tạo: ………………………………………………….. 

 Mã ngành: ………………………………………………….. 

 Đơn vị đào tạo:         Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 

 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: .................................................. Mã số thuế/CMND: ................................  

2. Chức vụ hiện tại: ....................................... Đơn vị công tác:......................................  

3. Học hàm - học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; Khác .......................................  

II. Nội dung 

1. Nhu cầu của xã hội 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ theo khả năng, điều kiện của trường và nhu cầu xã 

hội) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Nội dung, chương trình đào tạo: 

3.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra: 

3.1.1. Mục tiêu chung 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   
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3.1.2. Mục tiêu cụ thể 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình (kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên)  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.4. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.2. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (vị trí việc làm) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.3. Mối quan hệ giữa các môn học/nhóm môn học và chuẩn đầu ra. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4. Chương trình đào tạo 

3.4.1. Khối lượng kiến thức 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.2. Kế hoạch giảng dạy 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.3. Tính hòa nhập của chương trình so với một số trường trong khu vực và thế 

giới 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.4. Khả năng liên thông với các chương trình gần khác 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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3.4.5. Các môn học trong chương trình có thể hiện được những kết quả dự kiến 

đạt được của chương trình đào tạo ngành …………………… hay không? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.6. Tính hợp lý của việc bố trí các môn học, có nên thêm hoặc bớt môn học nào 

không ? ................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.7. Đề cương chi tiết môn học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................     

3.5. Khả năng về đội ngũ cán bộ, giảng viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.6. Về cơ hội thực tập của sinh viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.7. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.8. Tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. Kế hoạch chuẩn hóa chương trình và kiểm định chất lượng đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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5. Ý kiến khác (nếu có) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Xác nhận của cơ quan  ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

  Ký tên  

(ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục IX  

BẢN NHẬN XÉT HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

_________________________________________________________________________________________________ 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

BẢN NHẬN XÉT 

HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 
 Tên ngành đào tạo:  ………………………………………………….. 

 Bậc đào tạo: ………………………………………………….. 

 Mã ngành: ………………………………………………….. 

 Đơn vị đào tạo:         Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 

 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: .................................................. Mã số thuế/CMND: ................................  

2. Chức vụ hiện tại: ....................................... Đơn vị công tác:......................................  

3. Học hàm - học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; Khác .......................................  

II. Nội dung 

1. Nhu cầu của xã hội 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ theo khả năng, điều kiện của trường và nhu cầu xã 

hội) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Nội dung, chương trình đào tạo: 

3.1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra: 

3.1.1. Mục tiêu chung 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   
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3.1.2. Mục tiêu cụ thể 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình (kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh 

viên/học viên/nghiên cứu sinh)  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.1.4. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.2. Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (vị trí việc làm) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.3. Mối quan hệ giữa các môn học/nhóm môn học và chuẩn đầu ra. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4. Chương trình đào tạo 

3.4.1. Khối lượng kiến thức 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.2. Kế hoạch giảng dạy 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.3. Tính hòa nhập của chương trình so với một số trường trong khu vực và thế 

giới 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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3.4.4. Khả năng liên thông với các chương trình gần khác 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   

3.4.5. Các môn học trong chương trình có thể hiện được những kết quả dự kiến 

đạt được của chương trình đào tạo ngành …………………… hay không? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.6. Tính hợp lý của việc bố trí các môn học, có nên thêm hoặc bớt môn học nào 

không ? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.4.7. Đề cương chi tiết môn học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.5. Khả năng về đội ngũ cán bộ, giảng viên 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3.7. Tài liệu học đáp ứng yêu cầu đào tạo  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. Kế hoạch chuẩn hóa chương trình và kiểm định chất lượng đào tạo 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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6. Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

7. Ý kiến khác (nếu có) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

 

Xác nhận của cơ quan  ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

  Ký tên  

(ghi rõ họ tên) 

 



Phụ lục X 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
(dành cho Cán bộ thẩm định đề án mở ngành) 

 

 Tên ngành đào tạo:   ………………………… 

 Bậc đào tạo:   ………………………… 

 Mã ngành:   …………………………. 

 Đơn vị đào tạo:                     Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………… Số CMND:  ………………………… 

3. Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………….. 

5. Học hàm – học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; khác …………………………….... 

6. Chức danh trong Hội đồng thẩm định:……………………………………………………. 

II. Phần thẩm định hồ sơ  

Stt  Nội dung Điểm tối đa Phần cho điểm Ghi chú 

1.  Nhu cầu kinh tế – xã hội  10   

2.  Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra  20   

3.  Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo 30   

4.  Đội ngũ Cán bộ giảng dạy 20   

5.  
Cơ sở vật chất (lớp học, thư viện, giáo 

trình, cơ sở thực tập bên ngoài,…) 
20 

  

 Tổng cộng 100   
 

III. Kết luận 

1. Đủ điều kiện mở ngành đào tạo (phải hoàn thiện hồ sơ):    

2. Chưa đủ điều kiện mở ngành đào tạo:   

        Lý do ……………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Ý kiến khác (nếu có): 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

Cán bộ thẩm định (Chữ ký, họ tên) 
 



Phụ lục XI 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHCNTT, ngày……tháng……năm……  của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin) 

___________________________________________________________________________ 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HCM, ngày     tháng     năm  
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
(dành cho Cán bộ thẩm định đề án mở ngành) 

 

 Tên ngành đào tạo:   ………………………… 

 Bậc đào tạo:   ………………………… 

 Mã ngành:   …………………………. 

 Đơn vị đào tạo:                     Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 
 

I. Một số thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………… Số CMND:  ………………………… 

3. Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………….. 

5. Học hàm – học vị: GS      ; PGS      ; TS     ; ThS     ; khác …………………………….... 

6. Chức danh trong Hội đồng thẩm định:……………………………………………………. 

II. Phần thẩm định hồ sơ  

Stt  Nội dung Điểm tối đa Phần cho điểm Ghi chú 

1.  Nhu cầu kinh tế – xã hội  10   

2.  Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra  10   

3.  Cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo 30   

4.  Đội ngũ Cán bộ giảng dạy 20   

5.  Hoạt động nghiên cứu khoa học 10   

6.  Hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế 10   

7.  
Cơ sở vật chất (lớp học, thư viện, giáo 

trình, cơ sở thực tập bên ngoài,…) 
10 

  

 Tổng cộng 100   
 

III. Kết luận 

1. Đủ điều kiện mở ngành đào tạo (phải hoàn thiện hồ sơ):    

2. Chưa đủ điều kiện mở ngành đào tạo:   

        Lý do ……………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

3. Ý kiến khác (nếu có): 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

        ……………………………………………………………………………………………………... 

Cán bộ thẩm định (Chữ ký, họ tên) 
 


