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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Xin chúc mừng và chào đón quý Anh/Chị đã trở thành học viên 

Trường Đại học Thủ Dầu Một! 

Bước vào ngưỡng cửa cao học, những thay đổi môi trường học 

tập chắc hẳn làm cho quý Anh/Chị lo lắng, hồi hộp. Quyển Sổ tay học 

viên này sẽ là người bạn đồng hành, tận tình chỉ dẫn quý Anh/Chị 

trong những ngày học tập ở TDMU.  

Sổ tay này cung cấp những điều cơ bản nhất trong quá trình học 

tập, nghiên cứu, sáng tạo, trau dồi kĩ năng trong suốt khóa học của 

quý Anh/Chị. Hãy lật mở từng trang Sổ tay để tìm hiểu về trường, về 

quy chế học tập, về các hoạt động nghiên cứu khoa học, về thực tập 

thực tế chuyên môn trong và ngoài nước, về phục vụ cộng đồng để các 

Anh/Chị cùng phấn đấu. Hãy xem đây là chìa khóa hỗ trợ để quý 

Anh/Chị dễ dàng tìm đến những địa chỉ cần thiết khi Anh/Chị đã là 

thành viên của ngôi nhà TDMU.  

Chúc quý Anh/Chị học tập, rèn luyện thật tốt và có một quãng 

đời học viên sau đại học thật ý nghĩa!  

 BAN GIÁM HIỆU 
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NHỮNG THÔNG TIN CÓ TRONG SỔ TAY 

 

Sổ tay cung cấp những thông tin cần thiết, các chỉ dẫn quan 

trọng về toàn bộ quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện của học 

viên, bao gồm:  

 Thông tin chung về Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

 Thông tin về chương trình đào tạo, cổng thông tin đào tạo 

 Thông tin và hướng dẫn về nghiên cứu khoa học, sáng tạo và 

hoạt động phục vụ cộng đồng. 

 Các chế độ chính sách, học phí, nghiên cứu khoa học. 

 Các thông tin hỗ trợ khác trong học tập… 

 Các thông tin hướng dẫn, quy định, biểu mẫu trong sổ tay đều 

được đăng tải và cập nhật tại: https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/  

https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/
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TÊN TRƯỜNG 

 

 Tên tiếng Việt:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 Tên tiếng Anh:  THU DAU MOT UNIVERSITY 

 Tên viết tắt: TDMU 

Thủ Dầu Một trước khi trở thành tên trường đại học công lập ở 

tỉnh Bình Dương đã là địa danh của vùng đất rộng lớn. Theo các nhà 

nghiên cứu, Thủ là đứng đầu, Dầu là tên một loài gỗ lớn; Một là số 1, thứ 

nhất. Thủ Dầu Một đã trở thành địa danh hành chính cấp hạt (1869), cấp 

tỉnh (1899) bao gồm vùng đất rộng lớn của miền Đông Nam Bộ. Tên gọi 

này không chỉ ghi dấu ấn lịch sử hàng trăm năm mà còn thể hiện khát 

vọng của người xưa về vùng đất này. Tên gọi Thủ Dầu Một đã trở thành 

biểu tượng văn hóa và phát triển, một giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của 

tỉnh Bình Dương, của miền Đông Nam Bộ.  

Trong quá trình thực hiện đề án thành lập trường đại học công lập 

của tỉnh Bình Dương, khi hầu hết các trường đại học địa phương đều lấy 

tên tỉnh, thành để làm tên trường, trong khi đó Bình Dương đã có Trường 

Đại học dân lập Bình Dương, Thầy Nguyễn Văn Hiệp (nay là Chủ tịch 

Hội đồng trường) đã lựa chọn tên Thủ Dầu Một đặt cho ngôi trường mới. 

Tên gọi Trường Đại học Thủ Dầu Một đã gợi lên mối quan hệ chặt chẽ 

với lịch sử, văn hóa, địa điểm, tư tưởng, truyền thống và khát vọng của cư 

dân nơi đây. Ngoài việc thực hiện chức năng định danh của một cơ sở đào 

tạo đại học, tên Trường Đại học Thủ Dầu Một còn biểu đạt tình cảm, ý 

chí, khát vọng vươn lên tiếp nối và phát triển những giá trị văn hóa to lớn 

mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TDMU 

 

Sứ mệnh 

Là trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học, công nghệ. Cung 

cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học và công nghệ có chất lượng 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, 

miền Đông Nam Bộ và cả nước. 

Mục tiêu 

Phát triển theo định hướng ứng dụng, trở thành trường đại học 

đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại. 

Tầm nhìn 

Trở thành đại học thông minh theo mô hình chuỗi kết hợp: 

khuôn viên thông minh, công nghệ thông minh, quản trị thông minh, 

nghiên cứu thông minh, con người thông minh, ảnh hưởng thông minh. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI TDMU 

KHÁT VỌNG - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO 

 

Khát vọng 

Có ý thức vươn lên đỉnh cao tri thức, ước vọng vươn tới những 

điều tốt đẹp và quyết tâm đeo bám, thực hiện một cách mạng mẽ nhất. 

 Trách nhiệm 

Có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm với chính mình, với 

gia đình, xã hội, tổ quốc và nhân loại, có đủ năng lực và kỹ năng để 

chịu trách nhiệm về công việc và hành vi của mình. 

Sáng tạo 

Có tư duy sáng tạo, nắm vững vấn đề, hình thành ý tưởng, phân 

tích, đánh giá ý tưởng, chỉ đạo thực hiện giải pháp để tạo ra những giá 

trị mới đáp ứng yêu cầu và phục vụ cho sự phát triển của xã hội. 
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KHÁI QUÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TDMU  

 

Trường Đại học Thủ Dầu Một là cơ sở đào tạo đại học công lập 

của tỉnh Bình Dương, được thành lập năm 2009. Ngay từ buổi đầu xây 

dựng, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã xác định phương hướng chiến 

lược và quan điểm xây dựng trường đại học phù hợp, gắn bó chặt chẽ 

với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương, các tỉnh 

miền Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phù hợp với 

xu thế hội nhập quốc tế. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trường đã định 

hình là một cơ sở đại học đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển mạnh cả về 

quy mô, chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; 

bước đầu khẳng định uy tín và thương hiệu của một trường đại học 

mới trên đất Bình Dương. 

Được thành lập trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam bước 

vào thời kỳ đổi mới toàn diện để hội nhập quốc tế, Trường Đại học Thủ 

Dầu Một đã mạnh dạn thoát khỏi lối đi cũ mòn, tìm ra những khâu đột 

phá để làm nên sức sống và tương lai của một trường đại học. Nhà 

trường sớm đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ, trọng dụng và thu 

hút nhân tài đảm bảo cho sự phát triển ổn định, đồng thời chú trọng 

nghiên cứu mở rộng các ngành nghề mới có ích cho xã hội, cần thiết cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền 

Đông Nam Bộ. Hiện nay, trường đang đào tạo 50 chương trình đại học, 

11 chương trình thạc sĩ và 01 chương trình tiến sĩ với quy mô trên 

20.000 sinh viên, 1.000 học viên sau đại học, đội ngũ cán bộ trên 750 
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người gồm 28 giáo sư, phó giáo sư, 146 tiến sĩ, 476 thạc sĩ; trên 85% 

sinh viên ra trường có việc làm ngay, nhiều sinh viên có việc làm từ năm 

thứ 3. Hoạt động khoa học công nghệ được chú trọng theo hướng liên 

kết với doanh nghiệp và ứng dụng thực tiễn. Một số sản phẩm khoa học 

của trường đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp, nông dân và 

người tiêu dùng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực. Trong công 

tác quản trị đại học, Nhà trường đã tạo sự bứt phá để xây dựng mô hình 

quản trị tiên tiến: trường đa ngành - khoa đa ngành - viện nghiên cứu. 

Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trong những cơ sở đào tạo đại học 

đầu tiên ở Việt Nam tiên phong nghiên cứu và chuyển đổi cấp bộ môn 

thành cấp chương trình đào tạo, đổi mới sâu rộng phương thức quản lý 

đào tạo truyền thống sang phương thức quản lý hiện đại. Trường cũng là 

cơ sở đào tạo đại học sớm áp dụng mô hình Hội đồng trường theo hướng 

thực quyền và trách nhiệm. 

Hiện nay, trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 

Nhà trường đang nỗ lực tiếp cận những thành tựu mới của thế giới để 

nâng cao chất lượng đào tạo. Trong hoạt động đào tạo, Trường chủ 

trương chuyển trọng tâm từ cách học tiếp nhận kiến thức sang cách học 

trang bị kỹ năng làm việc và sáng tạo. Chương trình đào tạo của trường 

được cấu trúc hoàn toàn theo hướng đào tạo hai giai đoạn, giai đoạn 1 

trang bị kiến thức chung cho tất cả các ngành, kiến thức liên ngành và 

lĩnh vực, giai đoạn 2 đào tạo kiến thức chuyên ngành tỷ lệ 50% lý 

thuyết, 50% thực hành với 4 nhóm kiến thức: lý thuyết, mô hình mô 

phỏng, bài tập điển hình, thực hành thực tập. Để đáp ứng yêu cầu của 

xã hội, các chương trình đào tạo thống nhất xác định kiến thức và kỹ 
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năng là chuẩn chung bắt buộc nhưng sẽ được áp dụng linh hoạt cho 

nhiều đối tượng học khác nhau, với mỗi đối tượng sẽ có phương pháp, 

cách thức phù hợp để đảm bảo đáp ứng chuẩn đặt ra. Về cơ sở vật chất, 

Trường đang chuyển hướng từ đầu tư vào hạ tầng vật chất sang đầu tư 

chủ yếu vào hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tất cả các chương trình học 

hỗn hợp; sinh viên, học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi (học trong lớp 

và trực tuyến, khai thác tài nguyên mở, tương tác với giảng viên), toàn 

bộ các không gian của trường đã và đang đầu tư thành không gian học 

tập và sáng tạo. Trong năm 2020, Trường đã đầu tư trung tâm dữ liệu 

lớn đồng thời dành một phần kinh phí thích đáng để bước đầu xây 

dựng khuôn viên học tập thông minh, lớp học kiến tạo, xây dựng các 

nền tảng học tập trực tuyến để phục vụ đào tạo sinh viên, học viên… 

Trong hoạt động khoa học công nghệ, Trường đang thực hiện các 

chương trình hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước thúc đẩy 

các hướng nghiên cứu liên ngành, xuyên ngành, cập nhật những tiến bộ 

mới nhất của khoa học công nghệ trong nghiên cứu và đào tạo. 

Với hành trang của hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, với 

sự thấu hiểu và sẵn sàng giải quyết khó khăn thách thức, sự dấn thân 

của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh 

viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một chắc chắn sẽ phát triển bền vững, 

trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa 

học công nghệ của Việt Nam và ASEAN. Mục tiêu đứng vào top 350 

các trường đại học tốt nhất châu Á vào năm 2025 của Thầy và trò 

Trường Đại học Thủ Dầu Một chắn chắn sẽ trở thành hiện thực. 
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CA KHÚC TRUYỀN THỐNG 
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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  

VÀ XẾP HẠNG ĐẠI HỌC 

 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

Trường đạt chuẩn kiểm định Chất lượng giáo dục Quốc gia 

năm 2017 

* Chương trình đào tạo trình độ Đại học đạt chuẩn kiểm định 

Các Chương trình đào tạo đạt chuẩn MOET 

 Chương trình Sư phạm Lịch sử 

 Chương trình Sư phạm Ngữ văn 

 Chương trình Sư phạm Giáo dục Tiểu học 

 Chương trình Sư phạm Giáo dục Mầm non 

 Chương trình Kỹ thuật Xây Dựng 

 Chương trình Kiến Trúc 

 Chương trình quản lý tài nguyên và môi trường 

 Chương trình công tác xã hội 

 Chương trình ngôn ngữ Anh 

 Chương trình Giáo dục học 

 Chương trình Luật 

Chương trình đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA) 

 Chương trình Kỹ thuật điện 

 Chương trình Kỹ thuật phần mềm 

 Chương trình Quản trị kinh doanh 

 Chương trình Hóa học  
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* Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ đạt chuẩn kiểm 

định MOET 

 Chương trình Quản lý Giáo dục 

 Chương trình Quản trị Kinh doanh 

 Chương trình Ngôn ngữ Anh 

 Chương trình Công tác Xã hội 

 Chương trình Văn học Việt Nam 

XẾP HẠNG ĐẠI HỌC 

Thành viên Hiệp hội CDIO thế giới Năm 2015 

Thành viên liên kết AUN Năm 2017 

Đạt chuẩn 4 sao  

Hệ thống xếp hạng Đối sánh Việt Nam UPM     

(nhóm các trường đại học ứng dụng)  Năm 2020 

Xếp hạng 24 trên bảng xếp hạng Webometrics các 

trường Đại học ở Việt Nam.   

Đứng thứ 27 về công bố quốc tế theo hệ thống cơ sở dữ 

liệu khoa học Scopus.  Năm 2020 

Đứng thứ 21 về công bố quốc tế theo hệ thống cơ sở dữ 

liệu khoa học Scopus. Năm 2021 
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THAM QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

Hãy trải nghiệm thực tế cơ sở đào tạo của TDMU: 

https://virtualtour.tdmu.edu.vn/  

 

https://virtualtour.tdmu.edu.vn/
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VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

Tên tiếng Việt: VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Tên tiếng Anh: INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES 

Tên viết tắt: IGS 

Viện Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Thủ Dầu Một được 

thành lập ngày 10/7/20201 trên cơ sở nòng cốt Phòng Đào tạo Sau đại 

học. IGS- TDMU tổ chức đào tạo 01 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ 

ngành Lịch sử Việt Nam và 11 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ gồm các 

ngành: Công tác xã hội; Quản lý giáo dục; Văn học Việt Nam; Kế toán; 

Quản trị Kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Lịch sử Việt Nam;  Khoa học Môi 

trường; Hệ thống Thông tin; Tài chính ngân hàng; Luật kinh tế. 

Tầm nhìn  

Trở thành đơn vị có uy tín nhất của khu vực Đông Nam Bộ, 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước về đào tạo nguồn nhân 

lực trình độ cao có chất lượng.  

Sứ mệnh  

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ kiến thức 

chuyên sâu, khả năng nghiên cứu và ứng dụng thành quả nghiên cứu 

vào thực tiễn cho tỉnh Bình Dương, các tỉnh thành trong nước và hội 

nhập quốc tế. Nuôi dưỡng tinh thần độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, 

tinh thần học tập suốt đời. 

Triết lý giáo dục  

Nghiên cứu ứng dụng - Học tập trải nghiệm - Phục vụ cộng đồng 
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MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG IGS – TDMU 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC IGS – TDMU 

 

1. TS. Trần Văn Trung - Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học 

2. TS. Phạm Hồng Kiên - Phó Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học 

3. PGS.TS. Bành Quốc Tuấn - Giám đốc CTĐT Luật kinh tế 

4. TS. Nguyễn Hồng Thu - Giám đốc CTĐT Kế toán & Tài chính ngân hàng 

5. TS. Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc CTĐT Quản trị kinh doanh 

6. TS. Dương Hiền Hạnh - Giám đốc CTĐT Công tác xã hội 

7. TS. Nguyễn Văn Thủy - Giám đốc CTĐT Lịch sử Việt Nam 

8. TS. Tạ Anh Thư - Giám đốc CTĐT Văn học Việt Nam 

9. TS. Đinh Thị Hồng Thắm - Giám đốc CTĐT Quản lý giáo dục 

10. TS. Trần Thanh Dũ - Giám đốc CTĐT Ngôn ngữ Anh 

11. TS. Hoàng Mạnh Hà - Giám đốc CTĐT Hệ thống thông tin 

12. TS. Lê Trọng Diệu Hiền - Giám đốc CTĐT Khoa học môi trường 
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MÔ HÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

CỬ NHÂN 

 

KỸ SƯ, 

KIẾN TRÚC SƯ 

 

2 năm 

 THẠC SĨ 

 

3 năm 

 

TIẾN SĨ  

4 năm 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

Tên chương trình Nơi chỉ dẫn thông tin chi tiết 

1. Quản trị kinh doanh 

2. Tài chính – Ngân hàng 

3. Kế toán 

4. Ngôn ngữ Anh 

5. Hệ thống thông tin 

6. Quản lý giáo dục 

7. Luật kinh tế 

8. Khoa học môi trường 

9. Lịch sử Việt Nam 

10. Văn học Việt Nam 

11. Công tác xã hội 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2533 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2826 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2531 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2535 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2532 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2534 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2928 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2530 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2528 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2529 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2536 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

Tên chương trình Nơi chỉ dẫn thông tin chi tiết 

Lịch sử Việt Nam https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2683 

 

https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2533
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2826
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2531
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2535
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2532
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2534
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2928
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2530
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2528
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2529
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2536
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2683
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E-LEARNING, MICROSOFT TEAM, E-PORTFOLIO 
 

Học tập điện tử (E-Learning) là hình thức học tập qua đó người 

học sử dụng các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết 

minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa…). Các hình thức học tập như 

MLearning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, 

máy tính bảng, màn hình tương tác). 

Microsoft Team là ứng dụng hỗ trợ người dạy và người học tạo 

phòng họp gồm: nhắn tin trực tiếp, trò chuyện âm thanh, video và gửi 

kèm tệp với nền tảng này. 

Hồ sơ E-Portfolio là hồ sơ điện tử bao gồm: lý lịch cá nhân, các 

năng lực học tập trong chương trình đào tạo, các thành tích nghiên cứu 

khoa học, giải thưởng, kết quả thực tập… nhằm cung cấp minh chứng 

về quá trình học tập của học viên, là kênh thông tin hỗ trợ nhà tuyển 

dụng đánh giá hồ sơ ứng viên. 

Học viên xem thêm hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến tại: 

https://elearning.tdmu.edu.vn/   

- Gặp trực tiếp tại khu vực cổng số 3- Đối diện Phòng Y tế  

- Email: elearning@tdmu.edu.vn - Fanpage: E-Learning - Đại 

học Thủ Dầu Một (https://fb.com/tdmuelearning) 

 

 

https://elearning.tdmu.edu.vn/
mailto:elearning@tdmu.edu.vn
https://fb.com/tdmuelearning
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 Bạn có biết.  

 

- Hình thức dạy và học online đang được các Trường Đại học 

thúc đẩy phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng 

của mọi đối tượng người học.  

- Dạy và học online là một xu thế tất yếu mà các nước trên thế 

giới cũng như Việt Nam hướng tới. Trong thời đại 4.0 hiện nay, nhiều 

người có xu hướng lựa chọn học online bởi cách học thuận tiện, linh 

hoạt về thời gian lẫn địa điểm.  

- Hơn nữa, việc dạy và học online trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19 là một giải pháp tốt vì giúp người học tiếp cận được kiến 

thức trong thời gian giãn cách xã hội. 
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QUY ĐỊNH  

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHTDM ngày 17 

 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một)  

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG  

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

Điều 2. Chương trình đào tạo 

Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo  

Điều 4. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ 

Chương II. TUYỂN SINH 

Điều 5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Điều 6. Kế hoạch, thông báo và phương thức tuyển sinh 

Điều 7. Ngành phù hợp  

Điều 8. Học bổ sung kiến thức  

Điều 9. Đăng ký dự tuyển và gửi giấy báo dự tuyển 

Điều 10. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh  

Điều 11. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội 

đồng tuyển sinh 

Điều 12. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyên môn 

Điều 13. Đề thi tuyển sinh 

Điều 14. Tổ chức thi tuyển sinh 

Điều 15. Chấm thi tuyển sinh 

Điều 16. Đánh giá năng lực người dự xét tuyển  

Điều 17. Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển 

Điều 18. Quyết định trúng tuyển và công nhận học viên 
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Điều 19. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh 

Chương III. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Điều 20. Tổ chức đào tạo 

Điều 21. Đánh giá kết quả học tập và tính điểm học phần 

Điều 22. Tổ chức thi kết thúc học phần 

Điều 23. Hình thức thi và ra đề thi kết thúc học phần 

Điều 24. Công bố điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần 

Điều 25. Chấm thi, lưu giữ bài thi và lấy ý kiến phản hồi của người học 

Điều 26. Trách nhiệm,  quyền hạn của giảng viên, học viên và các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

Điều 27. Đề tài luận văn và Hướng dẫn luận văn 

Điều 28. Điều kiện bảo vệ luận văn  

Điều 29. Đánh giá luận văn  

Điều 30. Thẩm định luận văn 

Điều 31. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ 

Chương IV. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

Điều 32. Nghỉ học tạm thời, thôi học 

Điều 33. Chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học, chuyển chương 

trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ 

Điều 34. Trao đổi học viên và hợp tác trong đào tạo 

Điều 35. Xử lý vi phạm đối với học viên 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 36. Xây dựng quy định hướng dẫn chi tiết và thực hiện Quy 

định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường 

Điều 37. Chế độ lưu trữ, báo cáo và công khai thông tin 

Điều 38. Điều khoản thi hành 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Văn bản này quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình 

độ thạc sĩ và cấp bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một nhằm 

cụ thể hóa Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo 

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia quản 

lý, giảng dạy, phục vụ, hỗ trợ, học viên học tập các ngành, các khóa 

đào tạo, cấp bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây 

viết tắt là “Trường”).  

3. Quy định này không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào 

tạo những chương trình đào tạo thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài 

cấp bằng (bao gồm cả chương trình liên kết với nước ngoài theo quy 

định hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục). 

Điều 2. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo do Trường xây dựng, thẩm định và ban 

hành đáp ứng yêu cầu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy định 

về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Chương trình đào tạo được thực hiện để cấp bằng thạc sĩ theo 

quy định của văn bản này; không cấp thêm một văn bằng giáo dục đại 

học khác.  
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3. Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ tại Trường được thiết kế 

theo định hướng ứng dụng, theo chuẩn quốc gia, chuẩn AUN có đối 

sánh với các chương trình tiên tiến nhằm trang bị cho người học: Năng 

lực nghiên cứu ứng dụng để triển khai và giải quyết những vấn đề thực 

tiễn đặt ra trên cơ sở chuyên ngành- liên ngành- xuyên ngành; năng lực 

giảng dạy đại học; năng lực công tác thực tiễn và có khả năng học 

nghiên cứu sinh. 

4. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường có 60 tín chỉ 

a) Phần kiến thức chung 18 tín chỉ, bao gồm: Triết học; Nghiên cứu 

khoa học; Trách nhiệm xã hội; Tâm lý học; Số hóa; Phương pháp dạy học;  

b)  Phần cơ sở ngành và chuyên ngành 32 tín chỉ, trong đó, xây 

dựng từ 11- 13 học phần và có tối thiểu 30% học phần tự chọn.  

c) Luận văn thạc sĩ có khối lượng 10 tín chỉ. 

d) Ngoại ngữ người học tự tích lũy đáp ứng chuẩn đầu ra theo Quy 

chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam  do Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

5. Chương trình đào tạo được dạy bằng tiếng nước ngoài hoàn toàn 

hoặc một phần, một số học phần phải tuân thủ các quy định pháp luật 

hiện hành. 

6. Chương trình đào tạo phải quy định 

a) Danh mục ngành phù hợp đối với người học đã tốt nghiệp trình 

độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên). Các ngành phù hợp 

được xác định trên cơ sở căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về danh mục ngành đào tạo cấp IV các trình độ của giáo dục đại học; 
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b) Những ngoại ngữ được chấp nhận trong chuẩn đầu vào và chuẩn 

đầu ra; yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và đầu ra đối với mỗi người học 

phải cùng một ngôn ngữ. 

7. Chương trình đào tạo trình phải thường xuyên được rà soát, đánh 

giá, cập nhật, chu kỳ đánh giá tổng thể tối đa là 05 năm. Việc rà soát, 

đánh giá, cập nhật, ban hành chương trình đào tạo được thực hiện theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định của Hiệu trưởng, 

được công bố cho người học trước khi áp dụng. 

Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo  

1. Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho các chương trình đào 

tạo thạc sĩ của Nhà trường.  

2. Ngôn ngữ chính thức dùng trong đào tạo là Tiếng Việt. Khuyến 

khích sử dụng Tiếng Anh (hoặc kết hợp Tiếng Việt và Tiếng Anh) đối 

với một số học phần đủ điều kiện. 

3. Thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa là 02 

năm tính từ thời điểm có quyết định công nhận học viên, gồm 4 học 

kỳ. Nhà trường ban hành kế học tập chuẩn toàn khóa, chương trình đào 

tạo cụ thể hóa thành tiến trình học tập toàn khóa của ngành và định 

hướng cho học viên thực hiện.    

4. Thời gian tối đa để học viên hoàn thành khóa học không vượt 

quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa (không 

vượt quá 04 năm tính từ thời điểm có quyết định công nhận học viên). 

5. Thời gian học tập được tổ chức linh hoạt vào tất cả các ngày và 

các buổi trong tuần. 
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Điều 4. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ 

1. Học viên được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một 

số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ tại cơ sở khác 

hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù theo 

quy định tại Điều 14 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học  

a) Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi của học viên khi học 

một chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường không vượt quá 30 tín chỉ 

của chương trình đào tạo đang áp dụng tại Trường; 

b) Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi của học viên khi học 

một chương trình đào tạo thạc sĩ ở cơ sở đào tạo khác không vượt quá 

15 tín chỉ của chương trình đào tạo đang áp dụng tại Trường. 

2. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ 

tương đương trở lên) tại Trường có đủ điều kiện có thể được đăng ký 

học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường. 

Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ. 

3. Những học phần được xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu về giảng viên, có nội dung tương 

đương, có tín chỉ bằng hoặc lớn hơn và các yêu cầu khác của học phần 

trong chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường; 

b) Điểm đánh giá từ 5,5 trở lên theo thang điểm 10, từ 2,0 trở lên 

thang điểm 4 và đạt điểm C trở lên thang điểm chữ; 
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c) Thời điểm hoàn thành không quá 05 năm tính đến thời điểm xét 

công nhận, chuyển đổi. 

4. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn xét công 

nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở tham mưu của 

Viện Đào tạo Sau đại học. 

 

Chương II 

TUYỂN SINH 

 

Điều 5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

1. Đối tượng dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước 

Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Về văn bằng 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học 

(hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Danh mục ngành 

phù hợp được Trường công bố trong Đề án tuyển sinh và Thông báo 

tuyển sinh hằng năm; 

- Người tốt nghiệp đại học các ngành không nằm trong danh mục 

ngành phù hợp phải học bổ sung kiến thức để tích lũy kiến thức tương 

đương với các thí sinh đã tốt nghiệp ngành phù hợp; 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện 

thủ tục công nhận theo quy định hiện hành; 

b) Về năng lực ngoại ngữ 
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- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước 

ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực 

hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Thủ 

Dầu Một cấp trong thời gian không quá 02 năm (24 tháng) tính đến 

ngày dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu 

cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng 

chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, được cấp 

trong thời gian không quá 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển (phụ lục 1).  

c) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật 

từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, 

được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa 

phương nơi cư trú xác nhận; 

d) Có đủ sức khỏe để học tập;  

đ) Nộp hồ sơ và lệ phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của 

Trường. 

2. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các 

chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ 

Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 

hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương 
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trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại 

ngữ thứ hai theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều này. 

3. Đối với chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một 

trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng 

trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà 

chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ sử dụng trong 

giảng dạy; 

b) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng  

trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ 

tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, được cấp trong thời 

gian không quá 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

a) Đối tượng ưu tiên, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy hiện hành; 

b) Mức ưu tiên 

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a, khoản 4, 

Điều này được cộng vào kết quả thi 10 điểm môn ngoại ngữ (thang 

điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ  theo quy 

định của quy chế này và được cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn 

thi chuyên ngành; 

- Điểm ưu tiên được tính vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh. 
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Điều 6. Kế hoạch, thông báo và phương thức tuyển sinh 

1. Trường tổ chức tuyển sinh 2 lần/năm. Thời điểm tổ chức tuyển sinh 

thực hiện theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh cụ thể theo từng năm. 

2. Thông báo tuyển sinh được công bố công khai trên trang thông 

tin điện tử của Trường và các phương tiện khác ít nhất 45 ngày tính 

đến ngày kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển, bao gồm những thông tin cơ 

bản sau:  

a) Đối tượng và điều kiện dự tuyển; 

b) Chỉ tiêu tuyển sinh theo chương trình đào tạo, hình thức đào tạo; 

c) Danh mục ngành phù hợp của từng chương trình đào tạo và quy 

định những trường hợp phải hoàn thành học bổ sung kiến thức; 

d) Hồ sơ dự tuyển; 

đ) Kế hoạch và phương thức tuyển sinh; 

e) Mức học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ 

khác; 

g) Những thông tin cần thiết khác. 

3. Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là thi tuyển, xét 

tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.  

a) Phương thức thi tuyển 

- Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn: (1) Môn cơ sở ngành; (2) Môn 

chuyên ngành; (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện, ngoại ngữ dùng trong thi 

tuyển sinh là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp), miễn thi 

ngoại ngữ đối với ứng viên đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ thuộc điểm 

b khoản 1 Điều 5 của Quy định này. Các môn thi tổ chức theo hình 
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thức thi tự luận hoặc phỏng vấn (vấn đáp) hoặc trắc nghiệm hoặc kết 

hợp giữa các hình thức trên. Các hình thức thi của từng môn thi được 

thể hiện chi tiết trong Đề án và Thông báo tuyển sinh hằng năm. 

- Yêu cầu ngoại ngữ trong thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành 

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Ngôn ngữ khác thí sinh 

dự thi đầu vào phải chọn ngôn ngữ khác ngành ngôn ngữ đăng ký dự thi 

đào tạo trình độ thạc sĩ (Tiếng Trung Quốc; tiếng Anh; tiếng Pháp). 

b) Phương thức xét tuyển 

- Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) chính quy1 

của Trường Đại học Thủ Dầu Một và các trường khác trong cả nước 

đạt loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 

10), có kết quả rèn luyện cuối khoá xếp từ loại khá trở lên, có văn bằng 

thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo của Trường trong thời gian 

không quá 24 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp 

hồ sơ xét tuyển. 

- Người tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo kỹ sư chất 

lượng cao Việt- Pháp (PFIEV); Người tốt đại học các chương trình đã 

được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực; Người tốt nghiệp 

chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG; Chương trình tiên 

tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình 

tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam có điểm trung bình tích 

 
1 Ngành phù hợp theo khoản 1 Điều 7 của Quy định này được quy định cụ thể 

trong Đề án và Thông báo tuyển sinh hằng năm. 
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lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học 

từ các chương trình đã được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo 

dục và đào tạo, tiêu chuẩn AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực có 

điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) 

ngành đúng với ngành đăng ký xét tuyển. Trong thời gian 12 tháng kể 

từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển. 

- Đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ thuộc điểm b khoản 1 Điều 5 của 

Quy định này.  

c) Phương thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển 

- Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện công nhận tốt 

nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) không 

thuộc nhóm được xét tuyển thẳng theo điểm b, Khoản 3, Điều này có 

điểm tích lũy trung bình từ 6.0 đến dưới 8.0.  

- Phỏng vấn năng lực đối với môn thuộc chuyên ngành, môn phỏng 

vấn được thể hiện chi tiết trong Đề án và Thông báo tuyển sinh hằng năm.  

- Đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ thuộc điểm b khoản 1 Điều 5 của 

Quy định này. Nếu ứng viên chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ 

như quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 của Quy định này thì phải 

đăng ký thi ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo 

thông báo. 

Điều 7. Ngành phù hợp  

1. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành 

phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có 

cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc 



KHÁT VỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO 
 

  

 THU DAU MOT UNIVERSITY  

 
39 

chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau 

dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối 

kiến thức ngành. 

2. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành 

trong Danh mục giáo dục dào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành 

này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc 

đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

3. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành 

dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh 

mục giáo dục dào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này). 

4. Danh mục ngành gần được dự thi tuyển sinh vào từng ngành, 

chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và danh mục ngành khác được 

dự thi vào ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ do Hiệu trưởng 

xác định trong hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành 

trình độ thạc sĩ. Việc thay đổi danh mục do Hiệu trưởng quyết định 

theo đề nghị của Hội đồng khoa học đào tạo và báo cáo Bộ Giáo dục 

và Đào tạo trước khi tổ chức tuyển sinh. 

Điều 8. Học bổ sung kiến thức  

1. Người có bằng tốt nghiệp đại học không nằm trong danh mục 

ngành phù hợp chuyên ngành đào tạo thạc sĩ phải học bổ sung kiến 

thức ngành của chương trình đại học trước khi tham gia dự tuyển. Các 
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học phần bổ sung kiến thức là các học phần trong chương trình đào tạo 

bậc đại học của ngành phù hợp với ngành thí sinh đăng ký dự tuyển 

đào tạo trình độ thạc sĩ.  

2. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng đơn vị chuyên môn phụ chuyên 

ngành đào tạo thạc sĩ, Hiệu trưởng quyết định:  

a) Việc học bổ sung kiến thức đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp 

đại học ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp cách nhiều 

năm hoặc bằng do cơ sở đào tạo khác cấp, nếu thấy cần thiết. Quy định 

về học bổ sung kiến thức được công khai trong Đề án và Thông báo 

tuyển sinh hằng năm và đăng trên trang thông tin điện tử của Trường; 

b) Việc học bổ sung kiến thức trình độ đại học phải được hoàn 

thành trước khi dự thi. Thời gian học được tổ chức vào các ngày trong 

tuần, các buổi trong ngày theo kế hoạch đào tạo của Trường;  

c) Việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các học phần bổ sung 

kiến thức được thực hiện bằng phương thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, 

hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Sau khi người học đạt các học 

phần bổ sung kiến thức, Viện Đào tạo Sau đại học tham mưu trình 

Lãnh đạo Trường ký quyết định công nhận kết quả học bổ sung kiến 

thức và lưu vào hồ sơ dự tuyển của thí sinh;  

d) Kết quả bổ sung kiến thức được bảo lưu trong vòng 02 năm (24 

tháng) tính từ ngày ra quyết định công nhận đạt đến ngày dự tuyển. 

3. Người học phải đóng học phí các học phần bổ sung kiến thức 

theo quy định của Trường được công khai trong Đề án và Thông báo 

tuyển sinh hằng năm. 
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4. Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với Chương trình đào tạo tổ 

chức các lớp học bổ sung kiến thức, việc mở các lớp theo nhu cầu của 

người học, đảm bảo đúng chế, quy định và kịp tham gia kỳ tuyển sinh 

của Trường. 

Điều 9. Đăng ký dự tuyển và gửi giấy báo dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển được gửi về Trường theo hướng dẫn trong Thông 

báo tuyển sinh. Việc xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển; lập danh sách 

thí sinh dự tuyển và gửi giấy báo dự tuyển cho thí sinh thực hiện theo 

quy định  của Trường. 

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phải được công bố công 

khai trên trang thông tin điện tử của Trường chậm nhất 2 tuần trước 

khi tổ chức phỏng vấn xét tuyển hoặc môn thi tuyển đầu tiên. 

Điều 10. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh 

1. Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng quyết định thành lập trên cơ 

sở tham mưu của Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học. Thành phần Hội 

đồng tuyển sinh gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu 

trưởng ủy quyền; 

b) Phó Chủ tịch hội đồng: Phó Hiệu trưởng; 

c) Ủy viên Thường trực: Giám đốc/Phó Giám đốc Viện Đào tạo Sau 

đại học hoặc  Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; 

d) Các ủy viên: Một số Trưởng/Phó Trưởng đơn vị (phòng, khoa, 

chương trình đào tạo) liên quan trực tiếp đến kỳ thi. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh 
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a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn; 

b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác 

tuyển sinh; 

c) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật 

theo quy định. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

a) Tổ chức và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của Trường; 

b) Thành lập Ban Thư ký và các Ban chuyên môn theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 và khỏa 1 Điều 12 của Quy định này để giúp việc cho 

Hội đồng tuyển sinh trong việc thực hiện công tác tuyển sinh. Trưởng 

các Ban chuyên môn phải là thành viên của Hội đồng tuyển sinh. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh. 

Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và 

thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết công việc khi Chủ 

tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền. 

5. Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột tham dự thi 

không được tham gia Hội đồng tuyển sinh và bộ máy giúp việc của 

Hội đồng tuyển sinh. 

Điều 11. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội 

đồng tuyển sinh 

1. Thành phần Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường gồm có: 

a) Trưởng Ban do Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm 

nhiệm; 
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b) Các ủy viên: Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học, Trung tâm 

Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Tuyển sinh; Trung tâm Công nghệ 

thông tin hoặc khoa, phòng liên quan. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh 

a) Phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh; Trình đơn vị 

chuyên môn thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

b) Trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phê duyệt hồ sơ đăng ký dự 

thi; thông báo kết quả duyệt hồ sơ cho thí sinh; 

c) Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và gửi giấy báo cho 

thí sinh; 

d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường chuẩn bị cơ sở vật chất 

phục vụ công tác tuyển sinh; 

đ) Dự kiến phương án trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh 

quyết định; 

e) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển; 

g) In và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển; 

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

giao. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Thư ký Hội đồng 

tuyển sinh 

a) Đề xuất danh sách thành viên Ban Thư ký và trình Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh quyết định; 

b) Điều hành hoạt động của Ban Thư ký và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về hoạt động của Ban. 
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3. Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột tham dự thi 

không được tham gia Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh. 

Điều 12. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyên môn 

1. Các ban chuyên môn gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, 

Ban đánh giá năng lực người dự tuyển, Ban phúc khảo và các Ban 

khác nếu cần thiết. Đối với Ban đề thi, Ban đánh giá năng lực người dự 

tuyển, Trưởng Ban do lãnh đạo Trường đảm trách, lãnh đạo đơn vị 

chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh là ủy 

viên thường trực. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban chuyên môn thực 

hiện theo quy định của Trường.  

3. Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột tham dự thi 

không được tham gia Ban chuyên môn Hội đồng tuyển sinh. 

Điều 13. Đề thi tuyển sinh 

1. Nội dung đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải đảm bảo 

các điều kiện 

a) Phù hợp với chương trình đào tạo trình độ đại học, đánh giá và 

phân loại được trình độ của thí sinh; 

b) Phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi; 

c) Đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, bám sát và 

bao quát nội dung thi đã được công bố trong Thông báo tuyển sinh của 

Trường, trong phạm vi chương trình đào tạo trình độ đại học. 

2. Dạng thức đề thi do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị 

của trưởng đơn vị chuyên môn. Dang thức đề thi môn ngoại ngữ phải 
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đảm bảo xác định được trình độ ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào 

tạo, căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3. Người ra đề thi (bao gồm: Người soạn ngân hàng đề thi, người 

giới thiệu đề nguồn, trưởng môn thi và người phản biện đề thi) phải 

đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung thi, có tinh thần trách 

nhiệm, uy tín chuyên môn và có kinh nghiệm ra đề thi; 

b) Ra đề thi môn ngoại ngữ phải là thạc sĩ trở lên; ra đề các môn thi 

khác phải là tiến sĩ; 

c) Giữ bí mật về công tác ra đề thi, chịu trách nhiệm về nội dung, 

chất lượng đề thi; bị xử lý kỷ luật nếu ra đề thi sai hoặc vi phạm 

nguyên tắc, quy trình bảo mật đề thi. 

4. Đề thi được sử dụng từ ngân hàng đề thi hoặc ra đề độc lập phải 

bảo đảm: 

a) Nếu sử dụng ngân hàng đề thi thì ngân hàng phải có tối thiểu 100 

câu hỏi đối với hình thức thi tự luận hoặc có gấp 30 lần số lượng câu 

hỏi của mỗi đề thi đối với các hình thức thi khác để xây dựng tối thiểu 

03 bộ đề thi cho mỗi môn thi; hặc có tối thiểu 30 bộ đề thi hoàn chỉnh 

để chọn ngẫu nhiên lấy tối thiểu 03 đề thi; 

b) Trong trường hợp ra đề độc lập, mỗi môn thi phải có tối thiểu 03 

đề thi nguồn do 03 người khác nhau giới thiệu để trưởng môn thi tổ 

hợp thành hai hoặc 3 đề thi. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp mời 
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người giới thiệu đề thi, tiếp nhận đề thi nguồn và giữ bí mật thông tin 

về người ra đề thi. 

5. Quy trình làm đề thi, công tác bảo mật đề thi, việc xử lý các sự 

cố bất thường của đề thi theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy. 

6. Thang điểm của đề thi ngoại ngữ là thang điểm 100, thang điểm 

của đề thi môn khác là thang điểm 10 hoặc thang điểm khác có thể quy 

điểm toàn bài về thang điểm 10. 

7. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về công tác tổ 

chức ra đề thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy 

chế này; quyết định và chịu trách nhiệm xử lý các sự cố bất thường 

phát sinh trong công tác đề thi nhưng chưa được quy định. 

Điều 14. Tổ chức thi tuyển sinh 

1. Các môn thi được tổ chức trong các ngày thi liên tục. Địa điểm 

thi, lịch thi phải đưa vào nội dung thông báo tuyển sinh và đăng trên 

trang thông tin điện tử của Trường. 

2. Khu vực thi phải được bố trí độc lập, an toàn, yên tĩnh phải đảm 

bảo tối thiểu 02 cán bộ coi thi/tối đa 30 thí sinh/phòng thi; khoảng cách 

giữa hai thí sinh liền kề nhau trong phòng thi phải từ 1,2m trở lên. 

3. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể việc tổ chức coi 

thi, quy định thời gian làm bài của từng môn thi, nội quy phòng thi và 

các vấn đề khác theo yêu cầu của kỳ tuyển sinh và chịu trách nhiệm tổ 

chức kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy chế hiện hành. 
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4. Hình thức thi có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyển nhưng phải 

đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, trung thực và minh bạch. 

Điều 15. Chấm thi tuyển sinh 

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể về quy trình xây 

dựng đáp án, quy trình chấm thi, xử lý kết quả chấm thi, phúc khảo 

điểm thi và các vấn đề cần thiết khác theo yêu cầu của việc chấm thi 

tuyển sinh. Không thực hiện việc làm tròn điểm trong kỳ thi tuyển sinh 

đào tạo trình độ thạc sĩ. 

2. Trưởng Ban chấm thi chịu trách nhiệm về công tác tổ chức chấm 

thi tuyển sinh theo đúng quy định của Quy chế chấm thi tuyển sinh hệ 

đại học chính quy hiện hành và quy định của Trường; kịp thời báo cáo 

với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về các sự cố bất thường, chưa được 

quy định, phát sinh trong công tác chấm thi để được chỉ đạo giải quyết. 

3. Cán bộ chấm thi chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về 

chấm thi; đảm bảo việc chấm thi công bằng, khách quan, theo đúng 

đáp án; chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi và bị xử lý kỷ luật nếu 

chấm sai dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển của thí sinh. 

4. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có thể 

yêu cầu cán bộ chấm thi, chấm phúc khảo giải trình về kết quả chấm 

thi hoặc tổ chức chấm thẩm định khi có yêu cầu. 

Điều 16. Đánh giá năng lực người dự xét tuyển  

1. Hội đồng tuyển sinh thành lập Ban đánh giá năng lực để tổ chức 

thẩm định từng hồ sơ dự xét tuyển. Ban đánh giá năng lực gồm 3 thành 
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viên: Giám đốc chương trình đào tạo chuyên ngành làm Trưởng Ban, 

01 giảng viên chuyên ngành làm ủy và 01 thư ký.     

2. Quy trình đánh giá năng lực người dự xét tuyển bao gồm: xét 

bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ và các điều kiện khác theo quy định 

của Trường được thể hiện chi tiết trong Đề án và Thông báo tuyển sinh 

hằng năm. 

3. Ban đánh giá năng lực ứng viên dự xét tuyển thực hiện đánh giá 

theo quy định của Trường và sắp xếp danh sách ứng viên theo thứ tự từ 

cao xuống thấp của điểm trung bình toàn khóa học (bao gồm cả điểm 

ưu tiên). 

Điều 17. Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển 

1. Đối với hình thức thi tuyển  

a) Thí sinh thuộc diện xét xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang 

điểm đối với mỗi môn thi sau khi đã cộng điểm ưu tiên (nếu có);  

b) Đạt 50/100 môn ngoại ngữ (các phần thi nghe, nói, đọc và viết 

không dưới 30% thang điểm); 

c) Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên 

ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng 

điểm môn ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm 

trúng tuyển. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi 

nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng 

tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 
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- Thí sinh là nữ ưu tiên theo định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 

số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình 

đẳng giới; 

- Người có điểm môn cơ sở ngành cao hơn; 

- Người có điểm môn cơ bản cao hơn; 

- Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc có điểm cao hơn của môn 

ngoại ngữ. 

2. Đối với hình thức xét tuyển 

a) Thí sinh thuộc diện xét xét trúng tuyển phải có điểm trung bình 

toàn khóa học (tính lẻ đến 2 số thập phân) bao gồm cả điểm ưu tiên từ 

mức trúng tuyển trở lên;  

b) Đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ thuộc điểm b khoản 1 Điều 5 

của Quy định này; 

c) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng 

tuyển thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thí sinh là nữ ưu tiên theo định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 

số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình 

đẳng giới; 

- Người có điểm trung bình toàn khóa học (không tính điểm ưu 

tiên) cao hơn; 

- Người có công trình/sản phẩm nghiên cứu khoa học; 

- Người có thâm niên công tác (thời gian công tác) lâu hơn. 

3. Đối với hình thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển 
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a) Thí sinh thuộc diện xét xét trúng tuyển phải có điểm trung bình 

toàn khóa học (tính lẻ đến 2 số thập phân) bao gồm cả điểm ưu tiên từ 

mức trúng tuyển trở lên và đạt yêu cầu về môn ngoại ngữ;  

b) Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng 

tuyển thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thí sinh là nữ ưu tiên theo định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 

số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình 

đẳng giới; 

- Người có điểm trung bình toàn khóa học (không tính điểm ưu 

tiên) cao hơn; 

- Người có công trình/sản phẩm nghiên cứu khoa học; 

- Người có điểm thi môn ngoại ngữ cao hơn. 

4. Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam 

được Hiệu trưởng căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ 

đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và 

trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc 

thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước 

ngoài  hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến 

Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước 

quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó. 

Điều 18. Quyết định trúng tuyển và công nhận học viên 

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Hiệu trưởng kết quả thi 

tuyển, xét tuyển, dự kiến phương án xác định điểm trúng tuyển, dự 

kiến danh sách thí sinh trúng tuyển. Hiệu trưởng quyết định phương án 
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xác đinh điểm trúng tuyển trên cơ sở chỉ tiêu đã xác định, ký duyệt 

danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin 

điện tử của Trường. 

2. Trường gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trong danh sách 

trúng tuyển trước ngày nhập học tối thiểu 15 ngày. 

3. Thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học trong thời hạn như 

trong giấy báo nhập học. Nếu có lý do chính đáng Trường có thể xem 

xét cho thí sinh nhập học muộn nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhập học theo quy định của Trường được ghi trong giấy báo nhập 

học hoặc thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường. 

4. Đối với thí sinh nhập học muộn sau 15 ngày trở lên kể từ ngày 

nhập học được ghi trong giấy báo nhập học thì giải quyết như sau: 

a) Nếu không có lý do chính đáng thì coi như không có nhu cầu 

theo học; 

b) Nếu thí sinh nhập học chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận 

của quận, huyện trở lên về thời gian điều trị, do thai sản có giấy chứng 

sinh hoặc do thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền hoặc do thiên tai có xác nhận của Ủy Ban nhân dân cấp 

huyện trở lên, Trường xem xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả 

tuyển sinh nhập học với khóa sau. Thí sinh phải làm thủ tục gửi đến 

Viện Đào tạo Sau đại học cùng các minh chứng lý do bảo lưu để trình 

Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

5. Sau khi nhập học tối thiểu 15 ngày, Hiệu trưởng ra quyết định 

công nhận học viên của khóa đào tạo trình độ thạc sĩ cho những thí 
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sinh trúng tuyển đã đăng ký nhập học và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo theo quy định hiện hành. 

Điều 19. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh 

1. Hoạt động thanh tra tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành 

về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và của Trường. 

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát 

nội bộ các khâu trong công tác tuyển sinh tại Trường theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

3. Những người có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em 

ruột) dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường không được tham 

gia công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh. 

 

 

Chương III 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

Điều 20. Tổ chức đào tạo 

1. Địa điểm đào tạo tại các cơ sở chính của Trường. Các hoạt động 

thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế có thể được tổ 

chức ở ngoài cơ sở của Trường nhưng không vượt quá 20% khối lượng 

chương trình đào tạo.  

2. Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của giảng viên giảng dạy 

ở trình độ thạc sĩ phải tuân thủ các quy định hiện hành tại Điều 54, 

Điều 55, Điều 57 và Điều 58 Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật giáo dục năm 2018; quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 

có liên quan.  

 3. Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo học chế tín chỉ. 

Thời gian đào tạo và thời gian hoạt động giảng dạy trình độ thạc sĩ 

được thực hiện theo Điều 3 của Quy định này. Tổ chức giảng dạy các 

nội dung trong chương trình đào tạo thạc sĩ phải được thực hiện bằng 

cách phối hợp học tập ở trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng 

năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực ngành, chuyên 

ngành đào tạo và năng lực độc lập nghiên cứu khoa học, xử lý các vấn 

đề thực tiễn của học viên.  

4. Việc lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy, đánh giá và xử lý kết 

quả học tập được thực hiện theo các quy định liên quan tại Quy chế 

đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định tại 

các khoản từ 5 đến khoản 10 của Điều này.  

5. Thời khóa biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và 

học của từng lớp học thuộc các khóa học, hình thức và chương trình 

đào tạo. Kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần trong chương 

trình đào tạo được bố trí đều trong các tuần của học kỳ.  

6. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ theo từng chương trình đào tạo, 

Viện Đào tạo Sau đại học hướng dẫn học viên đăng ký khối lượng tín 

chỉ tối đa và tối thiểu trong mỗi học kỳ học viên được phép đăng ký 

nhưng tổng số tín chỉ đăng ký tối đa trong một năm học không quá 45 

tín chỉ. 



KHÁT VỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO 
 

  

 THU DAU MOT UNIVERSITY  

 
54 

7. Kết quả các học phần trong chương trình đào tạo chỉ được xếp 

loại đạt khi có điểm đánh giá từ mức 5.0 trở lên. 

8. Chương trình đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến với 

khối lượng học tập một số học phần hoặc một phần của học phần 

nhưng không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo 

khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; bảo đảm chất lượng không 

thấp hơn so với các lớp học trực tiếp. Tổ chức lớp học phần trực tuyến 

theo quy định của Trường. 

9. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả 

kháng khác, Trường thực hiện đào tạo và đánh giá trực tuyến các học 

phần theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Việc phân công giảng dạy thực hiện theo Quy trình xây dựng kế 

hoạch đào tạo và Quy trình tổ chức dạy học của Trường. 

Điều 21. Đánh giá kết quả học tập và tính điểm học phần 

1. Các chương trình đào tạo thực hiện đa dạng hóa hình thức thi, 

kiểm tra, đánh giá  để đánh giá được toàn diện và nâng cao năng lực 

thực tiễn của người học. Các hình thức đánh giá kết quả học tập học 

phần cụ thể được quy định trong đề cương học phần do Hiệu trưởng ký 

ban hành.  

a) Học phần kiến thức chung và cơ sở ngành có thể chọn thực hiện 

bằng hình thức làm bài tự luận, trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, vấn 

đáp hoặc thay thế bằng bài báo khoa học; 
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b) Học phần kiến thức chuyên ngành thực hiện làm tiểu luận 

(khuyến khích học viên phát triển thành bài tham luận tham gia tại hội 

thảo khoa học hoặc viết thành bài tạp chí khoa học). 

2. Đánh giá kết quả học tập của học viên đối với từng học phần phải 

dựa trên đánh giá quá trình học tập và đánh giá tổng kết (điểm thi kết 

thúc học phần), đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuẩn đầu ra 

của học phần theo quy định trong đề cương chi tiết học phần đã được 

Trường ban hành. 

3. Điểm đánh giá quá trình học tập được giảng viên phụ trách lớp 

học phần thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau: Tự luận, trắc 

nghiệm, vấn đáp, tiểu luận, báo cáo thu hoạch, công bố. Việc lựa chọn 

một hoặc một số hình thức này để đánh giá do giảng viên quyết định 

và được quy định trong đề cương chi tiết học phần. Đối với hình thức 

kiểm tra, giảng viên phụ trách lớp học phần ra đề kiểm tra, tổ chức 

kiểm tra và chấm bài kiểm tra. 

4. Việc thi kết thúc học phần được tổ chức vào cuối kỳ hoặc sau khi 

học xong học phần. Hình thức này là bắt buộc đối với các học phần có 

tính điểm trung bình học kỳ, năm học, tích lũy toàn khóa học. Viện 

Đào tạo Sau đại học phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ 

chức thực hiện thi kết thúc học phần. 

5. Đối với mỗi học phần, học viên được đánh giá qua hai điểm 

thành phần. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10. 

Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá của mỗi điểm thành phần 

được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần; trọng số của 
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các điểm thành phần của học phần và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

được thể hiện trong Quy định này và trong đề cương chi tiết của mỗi 

học phần. Đối với học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết, thảo 

luận và thực hành thì điểm học phần được tính căn cứ vào 2 (hai) điểm 

thành phần sau đây: 

a) Điểm thành phần thứ nhất do giảng viên đánh giá có trọng số 

bằng 50% điểm học phần; 

b) Điểm thành phần thứ hai do Trường tổ chức đánh giá thông qua 

thi kết thúc học phần có trọng số bằng 50% điểm học phần. 

6. Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần, được chấm theo 

thang điểm 10 (từ 0 đến 10) và được làm tròn đến 0,5 (không phẩy năm).  

Nguyên tắc quy tròn điểm: nếu điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học 

phần, điểm học phần có điểm lẻ dưới 0,25 (không phẩy hai lăm) thì 

quy tròn thành 0,0 (không); có điểm lẻ từ 0,25 (không phẩy hai lăm) 

đến dưới 0,75 (không phẩy bảy lăm) thì quy tròn thành 0,5 (không 

phẩy năm); có điểm lẻ từ 0,75 (không phẩy bảy lăm) đến dưới 1,0 

(một) thì quy tròn thành 1,0 (một). 

7. Điểm học phần là tổng điểm của điểm bộ phận và điểm thi kết thúc 

học phần nhân với trọng số tương ứng theo quy định tại khoản 5 Điều 

này. Điểm học phần được quy tròn đến 0,5 (không phẩy năm), kết quả 

điểm học phần được xếp loại đạt khi có điểm đánh giá từ 5,0 trở lên. 

Nếu điểm học phần dưới 5,0 học viên phải học lại học phần đó hoặc có 

thể đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). 
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8. Nếu điểm trung bình chung các học phần chưa đạt 5,5 trở lên thì 

học viên phải đăng ký học lại một hoặc một số học phần có điểm dưới 

5,5 hoặc có thể đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học phần 

tự chọn). Điểm được công nhận sau khi học lại là điểm học phần cao 

nhất trong 2 lần học. 

Điều 22. Tổ chức thi kết thúc học phần 

1. Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Học viên vắng không quá 

20% số tiết/tổng số tiết của học phần, có điểm đánh giá quá trình.  

2. Việc công bố học viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, 

hình thức thi, phòng thi, thời gian thi kết thúc học phần được thông báo 

đến học viên chậm nhất là 01 tuần trước khi tổ chức lịch thi. 

3. Học viên vắng mặt không có lý do chính đáng trong buổi thi kết 

thúc học phần phải nhận điểm 0 (không) của điểm thành phần thứ hai 

của học phần đó. Trường hợp có lý do chính đáng, học viên làm đơn 

xin hoãn thi (kèm theo minh chứng) gửi Viện Đào tạo Sau đại học. 

Việc quyết định và trả lời đơn của học viên xin hoãn thi được thực hiện 

trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn. Khi có nguyện 

vọng đăng ký thi đối với học phần cho hoãn thi, học viên chủ động làm 

đơn gửi về Viện Đào tạo Sau đại học để sắp xếp bố trí thi. 

Điều 23. Hình thức thi và ra đề thi kết thúc học phần 

1. Hình thức thi kết thúc học phần được quy định trong đề cương học 

phần, tùy vào học phần cụ thể mà quy định việc đánh giá quá trình và 

đánh giá kết kết thúc học phần. Đánh giá kết thúc học phần bằng các hình 

thức: Tiểu luận (mỗi học viên thực hiện 01 bài tiểu luận kết thúc học 
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phần), thi viết trên giấy theo mẫu thống nhất của Trường (trắc nghiệm 

hoặc tự luận), thi trên máy tính (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, hoặc 

kết hợp giữa các hình thức trên. Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho 

học viên biết hình thức thi đối với từng học phần trước khi tổ chức thi theo 

thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 22 của Quy chế này. 

2. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi bảo đảm sự tin 

cậy, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng 

góp không quá 50% trọng số điểm học phần, trừ luận văn thực hiện 

theo quy định tại Điều 29 của Quy định này.  

3. Ra đề thi, chấm thi kết thúc học phần được thực hiện theo Quy 

định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần của Trường. 

a) Đề thi phải đảm bảo đánh giá đầy đủ các yêu cầu về chuẩn đầu ra 

của học phần theo quy định trong đề cương học phần đã được Trường 

ban hành;  

b) Đề thi và đáp án được niêm phong trong các túi riêng, phải hoàn 

thành ngay khi kết thúc học phần và giao Viện Đào tạo Sau đại học để 

tiến hành nhân sao theo quy định. Thời gian nhân sao đề hoàn thành 

trước ngày thi là 07 ngày.  

4. Điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải 

ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của Trường, có chữ ký của 

giảng viên phụ trách lớp học phần. 

5. Đối với học phần ngoại ngữ 

a) Ngoại ngữ học viên tự  tích lũy đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung 

trình độ quốc gia Việt Nam; theo Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục 



KHÁT VỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO 
 

  

 THU DAU MOT UNIVERSITY  

 
59 

và Đào tạo và của Trường. Để đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho 

học viên Sau đại học, Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ của 

Trường thiết kế chương trình đào tạo ngoại ngữ và tổ chức giảng dạy, 

đánh giá riêng cho học viên Sau đại học; 

b) Căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, 

Hội đồng thi Trường tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ cho học 

viên đăng ký lựa chọn, kết quả thi được công nhận trình độ tương 

đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; 

c) Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ theo điểm b, 

khoản 1, Điều 31 của Quy định này. Chứng chỉ còn trong thời hạn 02 

năm tính đến ngày nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp theo quy định của Trường. 

Điều 24. Công bố điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần  

1. Việc công bố điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được 

thực hiện theo Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần 

của Trường. 

2. Đối với hình thức thi kết thúc học phần là thi viết nếu không 

đồng ý với kết quả đã công bố, học viên được quyền phúc khảo bài thi 

tại Viện Đào tạo Sau đại học trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày công 

bố điểm học phần. Đề nghị phúc khảo bài thi thực hiện theo Quy trình 

phúc khảo bài thi của Trường ban hành. 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc 

khảo, Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất 

lượng và các đơn vị chuyên môn tổ chức chấm phúc khảo cho người 

học. Sau khi có kết quả chấm phúc khảo, Trung tâm Đảm bảo chất 
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lượng chuyển kết quả phúc khảo cho Viện Đào tạo Sau đại học để 

công bố cho người học; 

b) Đối với hình thức thi kết thúc học phần là thi vấn đáp, thì các 

thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của học viên (nếu có) được giải quyết ngay 

sau khi kết thúc buổi thi bởi Chương trình đào tạo chuyên ngành và 

giảng viên phụ trách thi vấn đáp học phần. Đối với hình thức thi vấn 

đáp, học viên không được phúc khảo.  

Điều 25. Chấm thi, lưu giữ bài thi và lấy ý kiến phản hồi của 

người học 

1. Quy trình chấm thi và bảo quản các bài thi trong quá trình chấm 

được thực hiện theo Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc học 

phần của Trường. 

2. Thời hạn lưu giữ các bài thi kết thúc học phần, luận văn thực 

hiện theo quy định hiện hành. Tất cả bài thi kết thúc học phần của học 

viên theo hình thức thi viết được lưu giữ tập trung tại Viện Đào tạo Sau 

đại học. Luận văn được lưu trữ tại Trung tâm Học liệu của Trường. 

3. Thi vấn đáp được lưu trữ dưới dạng file ghi âm. 

4. Việc lấy ý kiến phản hồi học viên, khảo sát, gặp mặt các bên liên 

quan, các nhà khoa học được thực hiện theo quy định. 

Điều 26. Trách nhiệm,  quyền hạn của giảng viên, học viên và 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

1. Giảng viên, học viên thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo 

quy định của pháp luật và theo Quy chế, Quy định của Trường. Cụ thể: 
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a) Giảng viên giảng dạy lớp học phần, có trách nhiệm giải đáp thắc 

mắc, tư vấn, hướng dẫn học viên về tài liệu, định hướng học tập, 

nghiên cứu khoa học thuộc nội dung học phần phụ trách; 

b) Giảng viên được phân công hướng dẫn đề tài luận văn, có trách 

nhiệm định hướng học viên lựa chọn, triển khai đề tài luận văn, cố vấn 

học tập, tư vấn học thuật cho học viên.    

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường  thực hiện các nhiệm vụ 

và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường và các Quy chế, Quy định nội bộ khác của Trường. 

Cụ thể: 

a) Giám đốc chương trình đào tạo hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, 

vướng mắc cho học viên ở cấp chương trình đào tạo; 

b) Lãnh đạo Viện Đào tạo Sau đại học giải quyết hoặc chủ động 

phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc 

đối với học viên thuộc phạm vi điều hành, quản lý; đề xuất, kiến nghị 

với Lãnh đạo Trường các vấn đề nằm ngoài thầm quyền. 

c) Các đơn vị liên quan trực thuộc Trường chủ động hướng dẫn, 

giải quyết nhanh các thắc mắc, vướng mắc cho học viên về nội dung 

văn bản và thủ tục hành chính.  

Điều 27. Đề tài luận văn và Hướng dẫn luận văn 

1. Đề tài luận văn 

a) Mỗi Học viên phải thực hiện một đề tài nghiên cứu có khối lượng 

10 tín chỉ, kết quả được thể hiện bằng luận văn. Học viên thực hiện 

luận văn trong thời gian ít nhất 06 tháng (kể từ khi có quyết định giao 
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đề tài và người hướng dẫn khoa học). Luận văn tập trung giải quyết các 

vấn đề thực tiễn đặt ra và phù hợp với định hướng của Trường, luận 

văn là một báo cáo khoa học, tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính 

của học viên, đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Có đóng góp về lý luận, học thuật hoặc phát triển công nghệ, đổi 

mới sáng tạo;  

- Thể hiện năng lực nghiên cứu của học viên;  

- Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong 

mỹ tục của người Việt Nam;  

- Tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo về liêm chính học thuật và 

các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 

b) Đề tài làm luận văn thạc sĩ được giao từ khi kết thúc các học 

phần kiến thức chung và thời gian tối đa không quá 12 tháng kể từ khi 

có quyết định trúng tuyển, nội dung đề tài phù hợp với định hướng 

nghiên cứu của Trường và gắn với chuyên môn công việc của học 

viên. Học viên được bảo vệ luận văn tối thiểu đủ 18 tháng kể từ khi có 

quyết định trúng tuyển và đủ 06 tháng kể từ khi có quyết định giao đề 

tài và người hướng dẫn khoa học; 

c) Đề tài luận văn cơ bản phải có hướng nghiên cứu mở để học viên 

có điều kiện nghiên cứu tiếp ở bậc học tiến sĩ. Đề tài luận văn do 

Trường giao hoặc do Học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm 

theo, được Người hướng dẫn khoa học và Giám đốc chương trình đào 

tạo chuyên ngành đồng ý. Hiệu trưởng quyết định việc giao đề tài và 

phân công người hướng dẫn khoa học trên cơ sở có sự thống nhất của 
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Học viên, Người hướng dẫn khoa học và Giám đốc chương trình đào 

tạo chuyên ngành;  

d) Việc giao đề tài cho học viên được thực hiện theo Quy trình giao 

đề tài và người hướng dẫn luận văn của Trường.  

2. Điều kiện để học viên được thực hiện luận văn: Không bị xử lý 

kỷ luật ở mức buộc thôi học và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với 

Trường. 

3. Mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn luận văn, trong 

đó phải có một người là giảng viên cơ hữu của Trường. Tại một thời 

điểm, một người hướng dẫn độc lập không quá 05 học viên; trường 

hợp đồng hướng dẫn 02 học viên được tính tương đương hướng dẫn 

độc lập 01 học viên. 

4. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn luận văn 

a) Có trình độ tiến sĩ chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo và đề 

tài luận văn của học viên; 

b) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để thực 

hiện nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế; 

c) Có kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận văn 

trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm được giao hướng dẫn; 

d) Đáp ứng những yêu cầu khác theo chuẩn chương trình đào tạo 

của ngành, lĩnh vực đào tạo và quy định của Trường. 

5. Nhiệm vụ của người hướng dẫn luận văn 
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a) Hướng dẫn học viên xây dựng và thực hiện định hướng, kế hoạch 

nghiên cứu đề tài, làm cố vấn học tập, tư vấn về học thuật cho học viên 

trong thời gian học tập tại Trường; 

b) Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc học viên thực hiện nghiên cứu 

khoa học, thực hành, thực tập theo yêu cầu của đề tài; 

c) Xác nhận và duyệt kết quả thực hiện luận văn của người học, đề 

nghị để luận văn được đưa ra đánh giá nếu luận văn đáp ứng các yêu 

cầu quy định tại khoản 1 Điều này; 

d) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

6. Quyền lợi của người hướng dẫn luận văn 

a) Có quyền từ chối không hướng dẫn học viên và thông báo bằng 

văn bản cho Trường trong các trường hợp: Đã hướng dẫn đủ số lượng 

tối đa theo quy định hoặc sau một tháng kể từ ngày nhận quyết định cử 

người hướng dẫn mà học viên không liên hệ hoặc học viên không tuân 

thủ sự hướng dẫn hoặc không hoàn thành kế hoạch nghiên cứu mà 

không có lý do chính đáng; 

b) Được hưởng thù lao theo quy định của Trường; 

c) Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

7. Điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận văn và người hướng dẫn 

khoa học 

a) Học viên được phép thay đổi tên đề tài và thay đổi người hướng 

dẫn khoa học hoặc thay đổi cả tên đề tài và người hướng dẫn khoa học 

nhưng phải đủ 06 tháng kể từ khi có quyết định giao đề tài và người 

hướng dẫn khoa học và không vượt quá thời gian theo khoản 4 Điều 3 
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của quy định này. Hiệu trưởng ra quyết định căn cứ đề nghị của Giám 

đốc chương trình đào tạo chuyên ngành và Giám đốc Viện Đào tạo Sau 

đại học;  

b) Học viên được điều chỉnh tên đề tài luận văn nếu đề tài chỉ thay 

đổi từ ngữ, câu chữ cho phù hợp mà không làm thay đổi nội dung, 

phạm vi của đề tài. Trong trường hợp này, học viên cần lập bản thuyết 

minh đề nghị chỉnh sửa tên đề tài, có chữ ký của Người hướng dẫn 

khoa học, Giám đốc chương trình đào tạo chuyên ngành. Hiệu trưởng 

ra quyết định trên căn cứ đề nghị của Giám đốc chương trình đào tạo 

chuyên ngành và Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học. 

8. Gia hạn bảo vệ luận văn 

a) Học viên được gia hạn thời gian thực hiện đề tài luận văn khi có 

lý do chính đáng và được người hướng dẫn đồng ý; 

b) Hồ sơ xét gia hạn luận văn thực hiện theo quy định của Trường. 

Thời gian gia hạn 1 lần là 03 tháng, tối đa là 24 tháng và không vượt 

quá tổng thời gian đào tạo 48 tháng. 

9. Yêu cầu đối với luận văn 

a)  Cấu trúc của luận văn gồm 3 phần: (1) Dẫn luận (lý do chọn đề 

tài; mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu; tổng quan vấn đề nghiên cứu; 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp và nguồn tư liệu; kết 

cấu luận văn). (2) Nội dung luận văn (bố cục phổ biến 3 chương). (3) 

Kết luận (nêu những kết quả của luận văn đã làm được và gợi mở vấn 

đề (nếu có);  
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b) Luận văn có độ dài phổ biến là 80 trang giấy A4 trình bày nội 

dung (không kể mục lục, bảng biểu, phụ lục) theo quy định của 

Trường. Luận văn tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn 

kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được 

trích dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và danh mục tài liệu 

tham khảo; 

c) Chất lượng luận văn đáp ứng yêu cầu đưa ra những sáng kiến 

quan trọng, những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực 

chuyên môn và cải tiến các hoạt động chuyên môn. Kết quả nghiên cứu 

trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được 

người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. 

Điều 28. Điều kiện bảo vệ luận văn  

1. Đã hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo, có điểm 

trung bình chung các học phần đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10). 

2. Phải là tác giả chính của ít nhất 01 sản phẩm khoa học công bố 

dưới dạng bài báo khoa học đăng tạp chí có chỉ số ISSN hoặc bài báo 

cáo khoa học đăng kỷ yếu hội thảo/hội nghị có chỉ số ISBN. 

3. Đã nộp luận văn được người hướng dẫn khoa học đồng ý cho 

bảo vệ. 

4. Đã hoàn thành các yêu cầu khác theo quy định của Trường. 

5. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ, thực hiện theo Quy trình 

đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ của Trường. 

Điều 29. Đánh giá luận văn  
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1. Luận văn được tổ chức đánh giá bằng hình thức bảo vệ trước hội 

đồng. Buổi bảo vệ được tổ chức công khai trừ những đề tài thuộc các 

lĩnh vực cần bảo mật thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

2. Hội đồng đánh giá luận văn bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Hội đồng có ít nhất 05 thành viên, bao gồm Chủ tịch, Thư ký, 02 

ủy viên phản biện và các ủy viên khác; trong đó, có ít nhất 01 ủy viên 

phản biện là người ngoài cơ sở đào tạo; 

b) Tiêu chuẩn các thành viên hội đồng phải đáp ứng tiêu chuẩn như 

người hướng dẫn luận văn quy định tại khoản 4 Điều 27 Quy định này; 

trong đó Chủ tịch phải là giảng viên cơ hữu hoặc nghiên cứu viên cơ 

hữu của cơ sở đào tạo; 

c) Người hướng dẫn có thể tham gia hội đồng với tư cách là ủy viên 

nhưng không được cho điểm đánh giá; cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, 

chị, em ruột của học viên không tham gia hội đồng đánh giá luận văn. 

3. Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định thành 

lập trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, tính từ ngày học viên nộp 

hồ sơ và luận văn lên Viện Đào tạo Sau đại học. Hội đồng đánh giá 

luận văn họp để đánh giá luận văn trong thời hạn sau 07 ngày đến tối 

đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập Hội đồng. Hội 

đồng đánh giá luận văn không tổ chức họp đánh giá luận văn nếu có 

một trong các trường hợp sau: 

a) Ở thời điểm bảo vệ, học viên không đủ sức khoẻ; 

b) Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng hoặc Thư ký Hội đồng; 

c) Vắng mặt phản biện có ý kiến không tán thành luận văn; 
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d) Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên; 

đ) Học viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời 

gian bị đình chỉ học tập; bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội 

dung khoa học trong luận văn. 

4. Trong trường hợp có lý do khách quan, Viện Đào tạo Sau đại học 

tham mưu quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng đánh 

giá luận văn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2 

Điều này và thời hạn tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn được 

tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành 

viên hội đồng. 

5. Buổi bảo vệ luận văn được tổ chức khi ít nhất 2 phần 3 tổng số 

thành viên hội đồng đánh giá có mặt, trong đó có Chủ tịch, Thư ký và ít 

nhất 01 ủy viên phản biện. Hình thức bảo vệ trực tuyến có thể được thực 

hiện khi có sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và học viên; toàn 

bộ diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm theo quy 

trình bảo vệ trực tuyến của Trường và lưu trữ tại cơ sở đào tạo.  

6. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên 

hội đồng có mặt trong buổi đánh giá luận văn theo thang điểm 10; 

được xếp loại đạt khi lớn hơn hoặc bằng 5.5 điểm. 

7. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện các văn bản 

đánh giá luận văn theo quy định của Trường. Thư ký hội đồng hoàn 

thiện hồ sơ và nộp cho Thư ký Chương trình đào tạo chuyên ngành 

chậm nhất 07 ngày sau ngày bảo vệ. 



KHÁT VỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO 
 

  

 THU DAU MOT UNIVERSITY  

 
69 

8. Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được 

chỉnh sửa, bổ sung luận văn để được đánh giá lần thứ hai trong thời 

hạn 03 tháng tính từ ngày họp hội đồng đánh giá lần thứ nhất; không tổ 

chức đánh giá luận văn lần thứ ba. 

9. Sau khi bảo vệ thành công, toàn văn luận văn (đã được chinh sửa, 

bổ sung theo yêu cầu của hội đồng nếu có) phải được nộp và lưu trữ tại 

Trung tâm Học liệu của Trường; được công bố trên trang thông tin 

điện tử của Trường trong thời gian ít nhất 30 ngày, trừ một số đề tài 

thuộc các lĩnh vực cần bảo mật thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

Điều 30. Thẩm định luận văn 

1. Khi có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc trong những trường hợp 

khác theo yêu cầu quản lý, Trường quyết định việc tổ chức thẩm định 

chất lượng luận văn.  

2. Hội đồng thẩm định luận văn có thành phần, tiêu chuẩn như hội 

đồng đánh giá luận văn; các thành viên hội đồng đánh giá luận văn 

không tham gia hội đồng thẩm định.  

3. Quy trình thành lập, hợp, xử lý kết quả thẩm định luận văn của 

hội đồng thẩm định luận văn tương tự quy định thành lập, họp, xử lý 

kết quả của hội đồng chấm luận văn. 

4. Xử lý kết quả thẩm định luận văn không đạt yêu cầu  

a) Nếu Hội đồng thẩm định kết luận luận văn không đạt yêu cầu thì 

Hiệu trưởng dừng việc cấp bằng hoặc thu hồi, huỷ bỏ bằng thạc sĩ đã 

cấp (nếu có) do học viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp;  
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b) Những trường hợp luận văn không đạt yêu cầu không vì lý do 

sao chép bất hợp pháp thì quyền và trách nhiệm của học viên giải 

quyết như sau: 

- Trường hợp chưa bảo vệ lại luận văn, đề tài vẫn cần thiết nghiên 

cứu thì học viên được chỉnh sửa, bổ sung và bảo vệ lại luận văn trước 

Hội đồng thẩm định theo quy định tại Điều 29 (trừ khoản 7) Quy định 

này. Trường hợp đã hết thời gian tối đa 48 tháng để hoàn thành chương 

trình đào tạo theo khoản 4 Điều 3 của Quy định này, Học viên được 

gia hạn tối đa không quá 03 tháng; 

- Trường hợp đã bảo vệ lại luận văn hoặc đề tài không cần thiết tiếp 

tục nghiên cứu, nếu học viên có nguyện vọng thì Hiệu trưởng giao đề 

tài mới. Trường hợp đã hết thời gian tối đa để hoàn thành chương trình 

đào tạo theo khoản 4 Điều 3 của Quy định này thì học viên được thực 

hiện đề tài mới trong thời gian tối đa 06 tháng. Hiệu trưởng tổ chức 

đánh giá luận văn theo Điều 29 (trừ khoản 7) Quy định này; 

- Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, thực hiện và bảo 

vệ đề tài mới do học viên tự chi trả. 

5. Hồ sơ thẩm định luận văn, thực hiện theo Quy trình thẩm định 

luận văn thạc sĩ của Trường. 

Điều 31. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ 

1. Điều kiện để học viên được công nhận tốt nghiệp 

a) Hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ 

luận văn đạt yêu cầu; 
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b) Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một 

trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ cụ thể như sau: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước 

ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực 

hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng 

chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đã được 

cấp trong thời gian không quá 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng 

ký dự tuyển (phụ lục 2).  

c) Học viên thực hiện Hồ sơ hoàn thiện sau bảo vệ luận văn thạc sĩ 

theo Quy trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường; không bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập. 

 2. Trường tổ chức xét và ra quyết định công nhận tốt nghiệp trong 

thời hạn 02 tháng tính từ ngày học viên bảo vệ thành công luận văn và 

nộp lại luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng (nếu có) 

tại Trung tâm Học liệu của Trường. Trường hợp luận văn, đề án phải 

thẩm định, thời hạn tổ chức xét và ra quyết định công nhận tốt nghiệp 

tối đa thêm 03 tháng trong trường hợp phải tổ chức thẩm định luận văn 

3. Trường ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và 

bảng điểm cho Học viên trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày có quyết 

định công nhận tốt nghiệp. 
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4. Bảng điểm cấp cho Học viên ghi rõ: Ngành, chuyên ngành đào 

tạo, tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi 

học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề 

tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên Hội đồng đánh giá 

luận văn. 

5. Bằng tốt nghiệp và nội dung ghi trên văn bằng phải tuân thủ quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Đối với học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật 

buộc thôi học, đã hết thời gian đào tạo theo khoản 4, Điều 3 Quy định 

này, có yêu cầu thì được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học 

phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo thạc sĩ. 

 

 

Chương IV 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

 

Điều 32. Nghỉ học tạm thời, thôi học 

1. Học viên được phép nghi học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;  

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham 

dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác của 

quốc gia, của ngành;  
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c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng 

phải có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo 

quy định của Bộ Y tế;  

d) Vì lý do cá nhân khác nhưng phải hoàn thành ít nhất một học kỳ 

ở Trường và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học 

hoặc xem xét kỷ luật.  

2. Thời gian nghỉ học tạm thời tại điểm d khoản 1 Điều này phải 

được tính vào thời gian tối đa để hoàn thành khóa học quy định tại 

khoản 4 Điều 3 Quy định này. 

3. Học viên xin nghỉ học tạm thời làm đơn đề nghị kèm theo minh 

chứng (minh chứng kèm theo không bắt buộc trong trường hợp nghỉ 

học tạm thời quy định tại điểm d khoản 1 Điều này) nộp cho Viện Đào 

tạo Sau đại học. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Hiệu trưởng xem 

xét, quyết định cho học viên nghỉ học tạm thời. 

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi hết thời hạn nghỉ học 

tạm thời, học viên làm đơn đề nghị học trở lại (kèm theo bản chính của 

Quyết định cho nghỉ học tạm thời) gửi đến Viện Đào tạo Sau đại học. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho 

học viên học trở lại; 

b) Trường hợp khi hết thời gian nghỉ học tạm thời nhưng học viên 

không thể trở lại Trường để tiếp tục việc học tập thì trong thời hạn 10 

(mười) ngày làm việc trước khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời, học 

viên làm đơn đề nghị gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời nộp cho Viện 
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Đào tạo Sau đại học. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Hiệu trưởng 

xem xét, quyết định cho học viên tiếp tục nghỉ học tạm thời. 

4. Học viên được cơ sở đào tạo quyết định cho thôi học vì lý do cá 

nhân, trừ trường hợp đang bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ 

luật. Hiệu trưởng ra quyết định chấm dứt học tập đối với học viên 

trong những trường hợp sau đây: 

a) Học viên không thể tiếp tục học tập, nghiên cứu dù còn trong 

thời gian đào tạo hoặc viết luận văn (kể cả thời gian gia hạn) nếu có 

đơn xin thôi học vì lý do cá nhân; 

b) Vượt quá thời gian đào tạo tối đa cho phép tại khoản 4, Điều 3 

của Quy định này; 

c) Nghỉ học 02 học phần liên tiếp không có lý do; 

d) Bị kỷ luật 2 lần ở mức cảnh cáo; bị kỷ luật 1 lần ở mức đình chỉ 

học tập 1 năm, sau đó lại vi phạm kỷ luật khác; 

đ) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định hợp pháp của 

Trường. 

Điều 33. Chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học, chuyển chương 

trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ 

1. Học viên được xét chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và 

chuyển chương trình đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình đào tạo xin chuyển 

đến và cơ sở đào tạo xin chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất 
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lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào 

tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và 

cơ sở đào tạo xin chuyển đến đối với chuyển cơ sở đào tạo; 

c) Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách 

chương trình, ngành đào tạo (nơi chuyển đi và chuyển đến) và của 

Hiệu trưởng cơ sở đào tạo đối với trường hợp chuyển nơi học và 

chuyển chương trình đào tạo trong cùng một cơ sở đào tạo; 

d) Còn đủ thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy 

định tại khoản 4 Điều 3 của Quy định này và không đang trong thời 

gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.  

2. Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy 

đối với học viên thuộc các trường hợp chuyển cơ sở đào tạo, chuyển 

chương trình đào tạo phải bảo đảm quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

3. Học viên hoàn thiện hồ sơ (chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi 

học, chuyển chương trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, 

chuyển đổi tín chỉ) theo Quy trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường. 

Điều 34. Trao đổi học viên và hợp tác trong đào tạo 

1. Cơ sở đào tạo được trao đổi học viên với cơ sở đào tạo trong nước 

và nước ngoài (sau đây gọi là cơ sở đào tạo phối hợp) theo yêu cầu sau: 

a) Cơ sở đào tạo trong nước phải được phép đào tạo cùng ngành ở 

trình độ thạc sĩ;  
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b) Cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải là cơ sở giáo dục đại học, được 

cơ quan có thẩm quyền về giáo dục nước sở tại công nhận về chất lượng, 

cho phép đào tạo và cấp bằng thạc sĩ trong nhóm ngành tương ứng. 

2. Nguyên tắc thực hiện trao đổi học viên 

a) Hiệu trưởng hai cơ sở đào tạo đồng ý; 

b) Số lượng tín chỉ học viên theo học ở cơ sở đào tạo phối hợp được 

công nhận không quá 25% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo học 

viên đang theo học và bảo đảm quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

Điều 35. Xử lý vi phạm đối với học viên 

1. Học viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

sẽ bị xử lý kỷ luật đối với từng học phần đã vi phạm. 

2. Học viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình 

chỉ học tập 01 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc 

thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai. 

3. Học viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị buộc thôi 

học; bằng thạc sĩ nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

a) Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận văn 

hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ; 

b) Sử dụng kết quả của người khác hoặc sao chép, trích dẫn không 

đúng quy định trong luận văn và bị hội đồng thẩm định kết luận nếu 

cắt bỏ những phần sử dụng, sao chép, trích dẫn đó thì luận văn không 

đạt yêu cầu;  

c) Nhờ hoặc thuê người khác làm hộ luận văn. 



KHÁT VỌNG – TRÁCH NHIỆM – SÁNG TẠO 
 

  

 THU DAU MOT UNIVERSITY  

 
77 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 36. Xây dựng quy định hướng dẫn chi tiết và thực hiện 

Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường 

1. Căn cứ Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác 

có liên quan, Tập thể Lãnh đạo và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan 

thuộc Trường có trách nhiệm:  

a) Tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này;  

b) Xây dựng, ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 

thực hiện các nội dung của Quy định này nếu thấy cần thiết. 

2. Việc xây dựng, ban hành quy định sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 

thực hiện các nội dung của Quy định này đảm bảo 

a) Yêu cầu ngang bằng hoặc cao hơn nhưng không trái với những quy 

định của Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông 

tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Thực hiện trách nhiệm trong công tác bảo đảm chất lượng giáo 

dục theo quy định tại Điều 50 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2018); 

c) Tăng cường liêm chính học thuật; giám sát và kiểm soát việc 

chống sao chép; xây dựng chế tài, nghiêm túc xử lý khi có vi phạm; 

bảo đảm tính trung thực của nội dung những luận văn và những chuyên 

đề nghiên cứu khác; 

d) Xây dựng chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong đào tạo thạc 

sĩ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
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đ) Phổ biến, hướng dẫn cho ứng viên dự tuyển các quy định liên 

quan đến chính sách tuyển sinh của Trường; 

e) Phổ biến, hướng dẫn cho học viên quy chế của Trường và các 

quy định liên quan đến quá trình học tập, các quy định về nghĩa vụ và 

quyền lợi của học viên khi bắt đầu khóa học; 

g) Kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương 

trình, quy định của  Trường và các nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển 

sinh và đào tạo; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành. 

Điều 37. Chế độ lưu trữ, báo cáo và công khai thông tin 

1. Việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ tuyển sinh và đào tạo theo quy 

định hiện hành về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của 

ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Trường có trách nhiệm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tại Trường và 

cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu về đào tạo thạc sĩ vào hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học; xuất dữ liệu tổng hợp báo cáo 

từ hệ thống, ký xác nhận và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

31 tháng 12 hằng năm. 

3. Trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của 

Trường các thông tin sau cho từng chương trình đào tạo 

a) Giới thiệu khái quát về chương trình đào tạo; 

b) Thời gian, địa điểm và hình thức đào tạo; 

c) Yêu cầu đầu vào và thông tin tuyển sinh; 

d) Cấu trúc chương trình (số tín chỉ mỗi học phần, luận văn, chuyên 

đề nghiên cứu); 
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đ) Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn;  

e) Học tập và thi, kiểm tra đánh giá;  

g) Chuẩn đầu ra, cơ hội vị trí việc làm;  

h) Học phí và học bổng (nếu có);  

i) Các thông tin khác mà ứng viên và học viên cần biết về chương 

trình đào tạo.  

4. Trước khi tổ chức tuyển sinh và đào tạo, Trường công khai trên 

trang thông tin điện tử của Trường các nội dung 

a) Các quy chế, quy định quản lý đào tạo có liên quan đến tuyển 

sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng thạc sĩ; 

b) Các quyết định mở ngành đào tạo; 

c) Các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông tin khác theo quy định. 

5. Trường đảm bảo thường xuyên cập nhật thông tin công khai trên 

trang thông tin điện tử. 

a) Thống kê số lượng học viên trúng tuyển, đang học, thôi học và 

tốt nghiệp theo từng khoá, từng ngành, chương trình đào tạo và hình 

thức đào tạo; 

b) Kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu của từng lớp học; tên đề tài 

và tóm tắt nội dung các luận văn có thông tin học viên, người hướng 

dẫn và ngày bảo vệ luận văn (trừ các đề tài thuộc lĩnh vực cần bảo mật 

thực hiện theo quy định của Nhà nước). 

Điều 38. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường kể từ khóa tuyển sinh năm 2021. 
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Các vấn đề có liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ không được quy định trong văn bản này thì áp dụng trực tiếp 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo 

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. Đối với các khoá tuyển sinh trước thời điểm Thông tư số 

23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có 

hiệu lực thì tiếp tục áp dụng theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Trường Đại học Thủ Dầu Một (ban hành kèm theo Quyết định số 

136/QĐ-ĐHTDM ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Đại họcThủ Dầu Một) và Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT 

ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Trong quá trình thực hiện, tùy theo yêu cầu thực tế của Trường, 

Quy định này sẽ được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.  

4. Việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định này do Hiệu trưởng Trường 

xem xét quyết định. 

5. Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học có trách nhiệm tham mưu 

Lãnh đạo Trường ban hành các Quy trình tổ chức thực hiện. 

6. Giám đốc Viện Đào tạo Sau đại học chủ động ban hành các 

Hướng dẫn thực hiện./. 
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VỀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
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PHỤ LỤC I 

YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC CỦA TIỂU LUẬN  

KẾT THÚC HỌC PHẦN 

 

Tiểu luận là một bài viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên 

cứu, phát hiện về một chủ đề mà người viết tâm đắc, có độ dài từ 10 

đến 30 trang. Nhiệm vụ của một tiểu luận phải nêu lên được vấn đề, 

phân tích vấn đề và trình bày những kết quả mới mà người viết phát 

hiện được, hay ý kiến, quan điểm, kết luận của người viết. 

Một tiểu luận khoa học phải theo những tiêu chuẩn quy định 

chuẩn về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu 

đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo... 

I. CÁC YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN 

1. Yêu cầu về nội dung 

Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong 

một môn học nào đó. Nội dung của tiểu luận phải có liên quan đến 

môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một 

vấn đề khoa học thuộc môn học. Người làm tiểu luận cần phải đưa ra 

những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học 

được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng 

hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn. 

2. Yêu cầu về hình thức 

Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng qui 

cách, bao gồm các điểm chính. Cần lưu ý một vài điểm sau đây: 

+ Tiểu luận cần được trình bày mạch lạc rõ ràng, sáng sủa; được 

viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các thuật ngữ 
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chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. 

Trước khi in chính thức, cần phải đọc lại và sửa chữa các lỗi về chính 

tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in. 

Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau: 

+ Bìa: Bìa được in trên giấy cứng có đóng khung, phía trên cùng 

đề tên trường, giữa trang đề tên học viên, mã số học viên, tên đề tài, 

tên môn học, chuyên ngành học, mã ngành, tên giảng viên hướng dẫn, 

dưới cùng là nơi thực hiện tiểu luận và ngày tháng năm thực hiện. 

+ Trang bìa lót: là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường. 

+ Lời cảm ơn (nếu cần). 

+ Mục lục. 

+ Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên 

cứu của tiểu luận. 

Phần này gồm: Phần đặt vấn đề, Phần nội dung (giải quyết vấn 

đề), Phần kết luận 

+ Danh mục tài liệu tham khảo 

+ Phụ lục (nếu cần). 

3. Yêu cầu về phương pháp 

Viết tiểu luận là tập nghiên cứu khoa học, tiểu luận có thể được 

coi là một công trình khoa học nho nhỏ. Do vậy cần phải xác định rõ 

phương pháp thực hiện tiểu luận bao gồm các phương pháp nghiên cứu 

của ngành học cùng với các phương pháp hỗ trợ khác, trong đó phương 

pháp sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản. 

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA TIỂU LUẬN 

Tiểu luận nói chung gồm các nội dung sau: 
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1. Phần đặt vấn đề: Nói rõ những vấn đề cần phải giải quyết, ý 

nghĩa, tầm quan trọng về lý luận và thực tiễn của đề tài viết tiểu luận. 

2. Phần nội dung: Phần này thường bao gồm các phần nhỏ 

+ Phần thực trạng tình hình: phân tích thực trạng, đánh giá 

chung về thực trạng và nêu rõ những ưu điểm, nhược điểm của thực 

trạng tình hình đồng thời rút ra nguyên nhân của những ưu điểm và 

nhược điểm đó... 

+ Phần giải pháp: trình bày phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, 

chủ trương... trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp để phát 

huy những ưu điểm và khắc phục những mặt hạn chế... Đây là nội 

dung chủ yếu của tiểu luận, thuộc chuyên môn của môn học. 

Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện logic quá trình 

giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên 

cứu, các nhận định, đánh giá... Tùy theo từng chuyên ngành cụ thể, có 

thể đặt các đề mục phù hợp thể hiện quá trình nhận thức và giải quyết 

vấn đề, không nhất thiết là thực trạng, giải pháp. 

3. Phần kết luận: 

Trong phần này cần tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề, các kết 

quả nghiên cứu. Nêu lên được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết 

quả nghiên cứu. Cuối cùng, nêu ra những vấn đề chưa giải quyết được 

và hướng phát triển của đề tài. 
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PHỤ LỤC II 

HỒ SƠ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT NGHỈ HỌC, HỌC LẠI 

CHUYỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

1. Hồ sơ xin nghỉ học tạm thời 

TT Nội dung Người thực hiện 

1 Đơn xin nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả (theo mẫu) Học viên 

2 Các minh chứng hợp pháp cho việc tạm nghỉ học (photo) Học viên 

3 Quyết định của hiệu trưởng cho phép nghỉ học tạm thời. Viện ĐTSĐH 

4 Bảng điểm tích lũy. Viện ĐTSĐH 

2. Hồ sơ xin học lại 

TT Nội dung Người thực hiện 

1 Đơn xin tiếp tục học cao học (theo mẫu) Học viên 

2 Quyết định cho phép nghỉ học tạm thời (bản photo) Viện ĐTSĐH 

3 Bảng điểm tích lũy (bản photo) Viện ĐTSĐH 

4 Quyết định cho phép học viên cao học được tiếp tục học Viện ĐTSĐH 

3. Hồ sơ xin chuyển cơ sở đào tạo 

TT Nội dung Người thực hiện 

1 Đơn xin chuyển cơ sở (theo mẫu) Học viên 

2 
Các minh chứng hợp pháp cho việc chuyển cơ sở đào 

tạo ( bản photo) 
Học viên 

2 Quyết định trúng tuyển (bản chính/sao y) Viện ĐTSĐH 

3 Bảng điểm tích lũy Viện ĐTSĐH 

4 
Xác nhận chấp thuận chuyển đến của cơ sở đào tạo nơi 

đến 
Học viên 

5 Quyết định chuyển cơ sở đào tạo của hiệu trưởng Viện ĐTSĐH 
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PHỤ LỤC III 

QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY BÀI TIỂU LUẬN 

 

Yêu cầu độ dài tối thiểu của bài tiểu luận từ 10 đến 20 trang, 

font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Định dạng canh lề trái - phải 

và mẫu trang bìa như sau: 

1. Định lề trang giấy (đối với khổ giấy A4) 

- Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép dưới 

từ 20 - 25 mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; Lề phải: cách 

mép phải từ 15 - 20 mm. 

- Line spacing: Exactly 17 

2. Mẫu trang bìa 

3. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, 

Pháp, Đức, Nga,…) nhưng có số thứ tự được đánh liên tục. Các tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, 

kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, Nhật...(đối với những tài liệu bằng ngôn 

ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo). 

Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo 

thông lệ của từng nước: 

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. 

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng 

vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không 

đảo tên lên trước họ. 
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- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu 

của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống 

kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…. 

Đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi 

đầy đủ các thông tin sau: 

- Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), (đặt trong 

ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn), Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, 

(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

- Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) 

- Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) 

Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài báo trong 

một cuốn sách, … phải ghi đầy đủ các thông tin sau: 

- Tên tác giả (không có dấu ngoặc cách) (năm công bố), (đặt 

trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

- “Tên bài báo”. (đặt giữa cặp ngoặc kép, không in nghiêng, dấu 

phẩy cuối tên), Tạp chí hoặc tên sách (Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên) 

- Tập (không có dấu ngăn cách(số),(đặt trong ngoặc đơn, dấu 

phẩy sau ngoặc đơn) 

- Các số trang (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc) 

Đối với tài liệu tham khảo là tài liệu đăng tải trên các trang web, 

cần phải ghi địa chỉ cụ thể cho phép truy cập trực tiếp đến tài liệu kèm 

theo ngày truy cập 

- Tên tác giả hoặc biên tập (nếu biết) 

- Năm công bố, (nếu biết) 

- Tiêu đề trang web (Trực tuyến) 
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- Nơi đăng tin: Cơ quan ban hành (nếu biết) 

- Địa chỉ: địa chỉ trang web (Truy cập ngày/tháng/năm).  

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 

một dòng nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào sơ với dòng thứ 

nhất 1cm để danh mục tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. 
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PHỤ LỤC IV 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ/CÁC THAY ĐỔI ĐỀ TÀI /NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN KHOA HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

TT Nội dung 
Người 

thực hiện  

1 Đăng ký thực hiện luận văn  

1.1 Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ (theo mẫu). Học viên 

2 Thay đổi đề tài luận văn  

2.1 Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ (theo mẫu). Học viên 

2.2 Đơn xin thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ (theo mẫu) Học viên 

2.3 
Quyết đinh về việc thay đổi đề tài luận văn của Hiệu 

trưởng 
Viện ĐTSĐH 

3 Thay đổi người hướng dẫn khoa học  

3.1 Đơn xin thay đổi Người hướng dẫn khoa học (theo mẫu). Học viên 

3.2 
Quyết định về việc thay đổi người hướng dẫn khoa học 

của hiệu trưởng 
Viện ĐTSĐH 
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PHỤ LỤC V 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN 

 

1 Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu)  

2 
Nhận xét của Người hướng dẫn khoa học cho phép bảo vệ luận văn 

(theo mẫu) 
 

3 
Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ (kèm giấy tờ liên 

quan; nếu có) 
 

4 
Lý lịch khoa học có dán hình, đóng dấu xác nhận của cơ quan (hoặc 

địa phương) 
 

5 Thông tin nghiên cứu mới của luận văn thạc sĩ  

6 
02 bản sao Bằng tốt nghiệp đại học + Bảng điểm (công chứng đối với 

ngoài TDMU) 
 

7 
06 bản photo bài báo khoa học (nếu có; gồm bìa tạp chí, mục lục, nội 

dung, đóng tập có bìa mềm, theo mẫu) 
 

8 
06 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh da trời, gáy lò so (in 02 

mặt giấy A4)   
 

9 

Biên lai học phí 02 năm học, lệ phí bảo vệ luận văn (bản pho to, hoặc 

giấy xác nhận của phòng Kế toán)(bản photo hoặc bản xác nhận của 

Phòng KH-TC) 

 

10 
Biên lai lệ phí bảo vệ luận văn trễ hạn (bản photo; nếu có, hoặc giấy 

xác nhận phòng Kế toán) 
 

11 
02 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (bản công chứng, dịch thuật khi có 

yêu cầu) 
 

12 Quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn (bản photo)                                         

13 
Giấy xác nhận của Giám đốc chương trình về tên đề tài theo quyết 

định (theo mẫu) 
 

14 
Giấy xác nhận của Trung tâm học liệu về trùng lặp của luận văn (theo 

mẫu) 
 

15 Bản file word luận văn trong email : saudaihoc@tdmu.edu.vn  
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PHỤ LỤC VI 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

TT Nội dung Tổ chức thực hiện 

1 
Công bố Quyết định của Hiệu trưởng về thành 

lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. 

Đào tạo Sau đại học/ 

Thư ký Hội đồng 

2 
Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng chủ trì điều hành 

buổi bảo vệ luận văn 
Đào tạo Sau đại học 

3 Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá Chủ tịch Hội đồng 

4 

Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học, bảng 

điểm và các điều kiện cần thiết khác để học viên 

bảo vệ luận văn 

Thư ký Hội đồng 

5 
Học viên trình bày tóm tắt nội dung luận văn 

(Tối đa 20 phút) 
Học viên cao học 

6 Đọc nhận xét luận văn của học viên Các thành viên Hội đồng 

7 
Thành viên Hội đồng và Người tham dự đặt câu 

hỏi liên quan về nội dung luận văn. 

Các thành viên Hội 

đồng; Người tham dự 

8 
Học viên trả lời câu hỏi của thành viên Hội đồng 

và Người tham dự. 
Học viên cao học 

9 Hội đồng họp kín, bỏ phiếu đánh giá luận văn Các thành viên Hội đồng 

10 
Chủ tịch Hội đồng kết luận và Thư ký công bố 

kết quả đánh giá luận văn 

Chủ tịch,  

Thư ký Hội đồng 

11 Học viên phát biểu ý kiến của mình HVCH 

12 Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng học viên Toàn thể Hội đồng 
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PHỤ LỤC VII 

HỒ SƠ HOÀN TẤT SAU BẢO VỆ LUẬN VĂN 

 

TT Nội dung Gửi về 

1 
01 quyển luận văn đóng bìa cứng màu đỏ cờ, chữ nhũ 

vàng (in 01 mặt trên giấy A4) 
Thư viện 

2 
01 đĩa CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa (file word, 

PDF). 
Thư viện 

3 
01 đĩa CD chứa nội dung luận văn đã chỉnh sửa (file 

word, PDF). 
Viện ĐTSĐH 

4 

Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn theo 

biên bản 6 góp ý của Hội đồng có xác nhận của Chủ 

tịch Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu). 

Viện ĐTSĐH 

5 
Bản giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ sau khi bảo vệ 

(theo mẫu). 
Viện ĐTSĐH 

6 Giấy biên nhận nộp luận văn của thư viện. Viện ĐTSĐH 

7 
Bản giấy tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận văn và 

file word (khoảng 100 từ, gửi qua email). 
Viện ĐTSĐH 
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 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

 
Khoa Đào tạo Kiến thức chung 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 126) 

• Email: trungtamdtktc@tdmu.edu.vn  

Khoa Sư phạm 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 103) 

• Email: khoasupham@tdmu.edu.vn  

Khoa Kiến trúc 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 106) 

• Email: khoaktxd@tdmu.edu.vn  

Khoa Kinh tế 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 108) 

• Email: khoakinhte@tdmu.edu.vn  

Khoa Khoa học Quản lý 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 107) 

• Email: khoakhql@tdmu.edu.vn  

Khoa Ngoại ngữ 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 109 

• Email: khoangoaingu@tdmu.edu.vn  

Khoa Công nghiệp văn hóa 

• Đt: (0274) 3822518 (2- 182) 

• Email: khoamtan@tdmu.edu.vn  

Phòng Đào tạo Đại học 

• Đt: (0274) 3822518 (3-110) 

• Email: phongdaotao@tdmu.edu.vn  

Phòng Công tác Sinh viên 

• Đt: (0274) 3822518 (3-115) 

• Email: phongctsv@tdmu.edu.vn  

• https://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn 

mailto:trungtamdtktc@tdmu.edu.vn
mailto:khoasupham@tdmu.edu.vn
mailto:khoaktxd@tdmu.edu.vn
mailto:khoakinhte@tdmu.edu.vn
mailto:khoakhql@tdmu.edu.vn
mailto:khoangoaingu@tdmu.edu.vn
mailto:khoamtan@tdmu.edu.vn
mailto:phongdaotao@tdmu.edu.vn
mailto:phongctsv@tdmu.edu.vn
https://congtacsinhvien.tdmu.edu.vn/
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Phòng Hành chính 

• Đt: (0274) 3822518 (1) 

• Email: vanphong@tdmu.edu.vn  

Phòng Khoa học 

• Đt: (0274) 3822518 (3-120) 

• Email: phongkhcn@tdmu.edu.vn  

Phòng Hợp tác Quốc Tế 

• Đt: (0274) 3822518 (3-116) 

• Email: OIE@tdmu.edu.vn  

Phòng Kế toán 

• Đt: (0274) 3822518 (3-119) 

• Email: khtc@tdmu.edu.vn  

Phòng Thanh tra 

• Đt: (0274) 3822518 (3-117) 

• Email: phongttpc@tdmu.edu.vn  

Phòng Cơ sở vật chất 

• Đt: (0274) 3822518 (3-113) 

• Email: phongcsvc@tdmu.edu.vn  

Phòng Truyền thông 

• Đt: (0274) 3822518 (3-121) 

• Email: thongtindientu@tdmu.edu.vn  

Phòng Tổ chức 

• Đt: (0274) 3822518 (3-112) 

• Email: tccb@tdmu.edu.vn  

Tạp chí Khoa học 

• Đt: (0274) 3822518 (3-122) 

• Email: tapchi@tdmu.edu.vn; ejs@tdmu.edu.vn  

Viện Đào tạo Sau Đại học 

• Đt: (0274) 3822518 (4- 111) 

• Email: saudaihoc@tdmu.edu.vn  

mailto:vanphong@tdmu.edu.vn
mailto:phongkhcn@tdmu.edu.vn
mailto:OIE@tdmu.edu.vn
mailto:khtc@tdmu.edu.vn
mailto:phongttpc@tdmu.edu.vn
mailto:phongcsvc@tdmu.edu.vn
mailto:thongtindientu@tdmu.edu.vn
mailto:tccb@tdmu.edu.vn
mailto:tapchi@tdmu.edu.vn
mailto:ejs@tdmu.edu.vn
mailto:saudaihoc@tdmu.edu.vn
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• Website: https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/  

Viện Phát triển Ứng dụng 

• Đt: (0274) 3822378 

• Email: thuongntl@tdmu.edu.vn  

• Website: https://csrp.edu.vn/  

Viện Phát triển chiến lược 

• Đt: (0274) 3822518 (4- 124) 

• Email: ids@tdmu.edu.vn  

• Website: https://iee.tdmu.edu.vn  

Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ 

• Đt: (0274) 3834512 (181) 

• Email: viendnb@tdmu.edu.vn  

• Website: https://dnb.tdmu.edu.vn 

Viện Kỹ thuật - Công nghệ 

• Đt: (0274) 3834512 (102) 

• Email: khoaktcn@tdmu.edu.vn  

• Website: https://et.tdmu.edu.vn   

Trung tâm Đảm bảo chất lượng 

• Đt: (0274) 3822518 (3-114) 

• Email: trungtamdbcl@tdmu.edu.vn  

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội 

• Đt: (0274) 3844259 

• Email: ttbdvhgd@tdmu.edu.vn  

• Website: https://bdvhnv.tdmu.edu.vn 

Trung tâm Học liệu 

• Đt: (0274) 3841570 

• Email: thuvien@tdmu.edu.vn  

• Website: http://lrc.tdmu.edu.vn  

Trung tâm Tuyển sinh 

• Đt: (0274) 3844340 (Hotline: 0911022322) 

https://saudaihoc.tdmu.edu.vn/
mailto:thuongntl@tdmu.edu.vn
https://csrp.edu.vn/
mailto:ids@tdmu.edu.vn
https://iee.tdmu.edu.vn/
mailto:viendnb@tdmu.edu.vn
https://dnb.tdmu.edu.vn/
mailto:khoaktcn@tdmu.edu.vn
https://et.tdmu.edu.vn/
mailto:trungtamdbcl@tdmu.edu.vn
mailto:ttbdvhgd@tdmu.edu.vn
https://bdvhnv.tdmu.edu.vn/
mailto:thuvien@tdmu.edu.vn
http://lrc.tdmu.edu.vn/
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• Email: ttts@tdmu.edu.vn  

• Website: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn  

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp 

• Đt: (0274) 3865866 

• Email: lmc@tdmu.edu.vn  

• Website: https://cece.tdmu.edu.vn  

Trung tâm Ngoại ngữ 

• Đt: (0274) 3834953 

• Email: flc@tdmu.edu.vn  

• Website: https://tdmuflc.edu.vn 

• Facebook: https://facebook.com/tdmu.flc  

Trung tâm Đào tạo Quốc tế 

• Đt: (0274) 3834985 

• Email: ito@tdmu.edu.vn 

• Website: https://ito.tdmu.edu.vn  

Trung tâm Công nghệ thông tin 

• Đt: (0274) 3865865 

• Email: trungtamcntt@tdmu.edu.vn  

• Website: https://itc.tdmu.edu.vn/  

Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội 

• Đt: (0274) 3843639 

• Email: ctss@tdmu.edu.vn  

• Website: https://ctss.tdmu.edu.vn/  

Trung tâm Dịch vụ đại học 

• (0274) 3667999 

• Email: ttdvdh@tdmu.edu.vn  

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng 

• Đt: (0274) 3844625  

• Email: ttkdtvxd@tdmu.edu.vn  

mailto:ttts@tdmu.edu.vn
https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/
mailto:lmc@tdmu.edu.vn
https://cece.tdmu.edu.vn/
mailto:flc@tdmu.edu.vn
https://tdmuflc.edu.vn/
https://facebook.com/tdmu.flc
mailto:ito@tdmu.edu.vn
https://ito.tdmu.edu.vn/
mailto:trungtamcntt@tdmu.edu.vn
https://itc.tdmu.edu.vn/
mailto:ctss@tdmu.edu.vn
https://ctss.tdmu.edu.vn/
mailto:ttdvdh@tdmu.edu.vn
mailto:ttkdtvxd@tdmu.edu.vn
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• Website: https://kiemdinhvatuvanxaydung.tdmu.edu.vn/  

Công Đoàn 

• Đt : (0274) 3815184 

• Email: congdoan@tdmu.edu.vn   

• Website: https://congdoan.tdmu.edu.vn/  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên 

• Đt: (0274)3667678 / (0274) 3837805 

• Email: doanthanhnien@tdmu.edu.vn   

• Email: daihocthudaumot@gmail.com  

• Email: hoisinhviendaihocthudaumot@gmail.com  

• Website: https://tuoitre.tdmu.edu.vn/  

Ban liên lạc Cựu giáo chức 

• Đt: (0274) 3822518  

• Email: nongnv@tdmu.edu.vn 

https://kiemdinhvatuvanxaydung.tdmu.edu.vn/
mailto:congdoan@tdmu.edu.vn
https://congdoan.tdmu.edu.vn/
mailto:doanthanhnien@tdmu.edu.vn
mailto:daihocthudaumot@gmail.com
mailto:hoisinhviendaihocthudaumot@gmail.com
https://tuoitre.tdmu.edu.vn/
mailto:nongnv@tdmu.edu.vn
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CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG 

 
❖ Trung tâm Học liệu Đại học Thủ Dầu Một 

 Địa điểm: Dãy A2  

 Điện thoại : (0274) 3841 570 

 Email : https://lib.tdmu.edu.vn  

 Fanpage: https://www.facebook.com/lib.tdmu  

Hãy quét QR code để được hướng dẫn chi tiết 

Trung tâm có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ của Trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại học liệu 

có trong Trung tâm. 

❖ Trung tâm Ngoại ngữ 

 Địa chỉ: Cổng 2    Hotline: (0274) 3.834.953  

 Email: flc@tdmu.edu.vn    Website: https://tdmuflc.edu.vn  

 Facebook: https://facebook.com/tdmu.flc  

Dạy tiếng Anh 

✓ Các lớp luyện thi theo chuẩn đầu ra TDM-EPT. 

✓ Các lớp luyện thi trình độ A, B, C, TOEFL, IELTS, TOEIC. 

✓ Các lớp chuyên luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ cơ bản đến nâng cao. 

✓ Các lớp ôn văn phạm từ sơ cấp đến nâng cao. 

✓ Các lớp Anh văn thương mại. 

Dạy tiếng Pháp, Hoa, Hàn, Nhật 

✓ Các lớp tiếng PHÁP, HOA, HÀN, NHẬT từ căn bản đến nâng cao. 

✓ Các lớp HOA, HÀN, NHẬT thiết kế riêng theo hợp đồng cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 

✓ Trung tâm có mở lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo nhu 

cầu của từng cá nhân hoặc công ty. 

https://lib.tdmu.edu.vn/
https://www.facebook.com/lib.tdmu
mailto:flc@tdmu.edu.vn
https://tdmuflc.edu.vn/
https://facebook.com/tdmu.flc
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✓ Giáo trình độc quyền của trung tâm do đội ngũ giảng viên của 

Trường Đại học Thủ Dầu Một biên soạn. 

Tổ chức thi 

✓ Tổ chức thi chứng chỉ quốc gia trình độ A,B,C các ngoại ngữ: Anh, 

Pháp, Hoa, Nhật, Hàn, Trung. 

✓ Tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra TDM-EPT. 

✓ Trung tâm phối hợp với các tổ chức khảo thí quốc tế để tổ chức kỳ 

thi lấy chứng chỉ quốc tế ANH, PHÁP, HOA, HÀN, NHẬT cho các 

đối tượng có nhu cầu học tập, làm việc trong và ngoài nước. 

❖ Trung tâm Công nghệ Thông tin 

 Điện thoại: (0274) 386 5865 

 Email: itc@tdmu.edu.vn  

 Website: https://itc.tdmu.edu.vn  

✓ Đào tạo và cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo nhu cầu 

của các đơn vị, cá nhân bên trong và bên ngoài Trường. 

✓ Tư vấn giải pháp, triển khai sản xuất phần mềm, cung cấp các dịch vụ 

đào tạo, bảo trì phần cứng, phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. 

❖Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp 

 Địa chỉ: Cổng 4   Điện thoại: (0274) 3865866 

 Email: lmc@tdmu.edu.vn  Website: https://lmc.tdmu.edu.vn 

 Fanpage:  https://facebook.com/khoinghiepTDMU  

  https://facebook.com/CECE.TDMU  

✓ Phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết các doanh nghiệp với nhà trường. 

✓ Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động 

với những ngành nghề mới. 

✓ Điều phối và đẩy mạnh các hoạt động Khởi nghiệp trong học viên 

và giảng viên của trường. 

✓ Tham gia các dự án trong và ngoài nước theo chức năng và nhiệm 

vụ của trung tâm. 

✓ Phối hợp với các đơn vị chức năng các công việc khác theo yêu cầu. 

mailto:itc@tdmu.edu.vn
https://itc.tdmu.edu.vn/
mailto:lmc@tdmu.edu.vn
https://lmc.tdmu.edu.vn/
https://facebook.com/khoinghiepTDMU
https://facebook.com/CECE.TDMU
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❖ Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội 

 Địa điểm: Cổng 5    Điện thoại: (0274). 3844. 259 

 Website: https://bdvhnv.tdmu.edu.vn Email: ttbdvhnv@tdmu.edu.vn  

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo 

dục đại học. 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc tiểu học và trung học cơ sở 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên mầm non. 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ dinh dưỡng mầm non. 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non. 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc I, II. 

✓ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho lực lượng cảnh sát PCCC. 

❖ Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội 

 Địa điểm: Cổng 3   Điện thoại: (0274) 3.843.639 

 Email: ctss@tdmu.edu.vn  Website: https://ctss.tdmu.edu.vn 

 Facebook: https://facebook.com/trungtamdaotaoknxh  

✓ Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xã hội theo hình 

thức liên kết đào tạo, thực hành và trải nghiệm các hoạt động liên quan 

đến kỹ năng bằng hình thức mô phỏng các tình huống thực tế. 

✓ Triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn về kỹ năng xã hội cho 

học viên Trường Đại học Thủ Dầu Một và các cơ sở, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu. 

✓ Tổ chức hoạt động và quản lý Phòng Tham vấn Tâm lý học đường 

là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội. 

❖ Trung tâm Dịch vụ đại học 

 Địa điểm: Cổng 5 

 Điện thoại: (0274) 3834958  

 Email: ttdvdh@tdmu.edu.vn  

✓ Tổ chức dịch vụ hỗ trợ các chương trình thực tập, thực hành, tham 

quan thực tế trong và ngoài nước. 

✓ Tổ chức dịch vụ hỗ trợ các chương trình trải nghiệm, du khảo, giao 

https://bdvhnv.tdmu.edu.vn/
mailto:ttbdvhnv@tdmu.edu.vn
mailto:ctss@tdmu.edu.vn
https://ctss.tdmu.edu.vn/
https://facebook.com/trungtamdaotaoknxh
mailto:ttdvdh@tdmu.edu.vn
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lưu văn hóa của học viên, giảng viên trong và ngoài nước. 

✓ Tổ chức dịch vụ việc làm, vui chơi, giải trí rèn luyện thể chất, rèn 

luyện kỹ năng sống trong học viên. 

❖ Trạm Y tế  

 Địa điểm: Cổng 3, Dãy G1 

 Số điện thoại: (0274) 3667677 

✓ Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, khi sinh viên tham gia thi đấu 

trong các phong trào thể dục, thể thao trong và ngoài trường. 

✓ Tuyên truyền phòng bệnh, dịch theo mùa. 

✓ Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường thuộc phạm vi trong Trường. 
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