Phụ lục 1. Khung chương trình đào tạo liên thông đại học – thạc sĩ
NGÀNH:……………
1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt:
+ Tiếng Anh:
- Mã ngành đào tạo:
+ Đại học:
+ Thạc sĩ:
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Đại học:
+ Thạc sĩ:
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng đào
tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể
đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp.
2.1. Về kiến thức:
2.2. Về kỹ năng:
2.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
3. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh:
Người dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 có số tín chỉ tích luỹ đến thời điểm xét
tuyển ≥ 75 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo đang theo học, điểm trung bình tích luỹ
đạt loại khá trở lên (≥ 7,0 điểm, theo thang điểm 10) và đang theo học ngành học phù
hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ ĐH-ThS.
4. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: chú ý đưa triết lý giáo dục của Trường vào
chuẩn đầu ra.
Chuẩn về kiến thức, năng
lực chuyên môn
4.1
4.1.1 Có kiến thức tiên
tiến, chuyên sâu ở vị trí
hàng đầu trong lĩnh vực
nghiên cứu của ngành học

Chuẩn về kỹ năng
4.2

4.2.1 Làm chủ các lý
thuyết khoa học, phương
pháp, công cụ phục vụ
nghiên cứu và phát triển
trong lĩnh vực của ngành
học
4.1.2 Làm chủ kiến thức 4.2.2 Có khả năng tổng
cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh hợp, làm giàu và bổ sung
vực của của ngành học
tri thức chuyên môn; kỹ
năng suy luận, phân tích
các vấn đề khoa học và đưa

Chuẩn về mức tự chủ và
trách nhiệm
4.3
4.3.1 Độc lập trong nghiên
cứu, sáng tạo tri thức mới;
đưa ra các ý tưởng, kiến
thức mới trong những hoàn
cảnh phức tạp và khác
nhau.
4.3.2 Có tính thích ứng, tự
định hướng và dẫn dắt
những người khác. Chủ
động đưa ra phán quyết,
quyết định mang tính
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ra những hướng xử lý một
cách sáng tạo, độc đáo.
4.1.3 Có kiến thức về tổ 4.2.3 Có năng lực quản lý,
chức nghiên cứu khoa học điều hành chuyên môn
và phát triển công nghệ trong nghiên cứu và phát
mới.
triển.

chuyên gia.
4.3.3 Chịu trách nhiệm
quản lý nghiên cứu và có
trách nhiệm cao trong
nghiên cứu, học tập để phát
triển tri thức chuyên
nghiệp, kinh nghiệm và
sáng tạo ra ý tưởng mới.
4.3.4

4.1.4 Có kiến thức về quản 4.2.4 Có kỹ năng làm việc
trị tổ chức.
trong các nhóm nghiên cứu
mạnh, tham gia thảo luận
trong nước và quốc tế
thuộc ngành hoặc lĩnh vực
nghiên cứu và phổ biến các
kết quả nghiên cứu.
...
...
...
5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra

(Danh sách các môn học được hệ thống theo học kỳ và phân bổ giảng dạy các kỹ năng vào
các môn học)
Chuẩn đầu ra

Học
kỳ

1
1
...
2
2
...
3
3
...

Tên môn
học

Chuẩn về kiến
thức, năng lực
chuyên môn
4.1
4.
4.1
4.1 4.1.
1.
.1
.3
...
2
x
x

Chuẩn về kỹ
năng
4.2
4.
2.
1
x

4.
2.
2

4.
2.
3

Chuẩn về mức tự
chủ và trách nhiệm
4.3

4.2. 4.3 4.3. 4.3 4.3.
..
.1
2
.3
..
x

x...

6. Điều kiện tốt nghiệp
- Người học sau khi hoàn thành phần trình độ đại học và đủ điều kiện tốt nghiệp
theo quy định đào tạo trình độ đại học được xét tốt nghiệp và cấp bằng đại học.
- Người học sau khi hoàn thành phần trình độ thạc sĩ và đủ điều kiện tốt nghiệp
theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ được xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.
7. Thời gian đào tạo: 4,5 năm đến 5,5 năm.
8. Chương trình đào tạo:
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Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: ......tín chỉ (tối thiểu 180 tín chỉ, tối đa 185 tín chỉ). Bao
gồm:
- Phần trình độ đại học: ......tín chỉ (120 tín chỉ)
- Phần trình độ thạc sĩ: ......tín chỉ (60 tín chỉ)
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC
Liệt kê toàn bộ các môn học thuộc nội dung CTĐT theo các đề mục: mã số môn học,
tên môn học, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo
luận).
Mã số
TT học phần/
môn học

Học
kỳ

Khối lượng (tín chỉ)
Tên học phần/môn học

I

Phần trình độ đại học

1

Khối kiến thức đại cương

2

Khối kiến thức chung của
ngành

3

...

4

...

5

...

II

Phần trình độ thạc sĩ

1

Khối kiến thức chung
Triết học
Khối kiến thức cơ sở và
ngành
Các học phần bắt buộc
- ...
- ...
- ...

Tổng số

LT TH, TN, TL

Tổng
số tiết

1
2

...

2

04

60

Các học phần lựa chọn
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- ...
- ...
3

Luận văn thạc sĩ

Bảo vệ
trước Hội đồng
chấm luận văn

Tổng cộng
Ghi chú: Các khoa/bộ môn quy định các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc
sĩ giảng dạy trong phần trình độ đại học. Tổng số tín chỉ của các môn học không quá 25
tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; các môn học này phải có trong khung
chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng.
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Phụ lục 2. Quy trình triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học – thạc sĩ
Truyền thông đến các SV
(đặc biệt các SV năm 3, 4)

Tiếp nhận đơn đăng ký của sinh viên
(trực tuyến hoặc trực tiếp)

Đạt

Không đạt

Kiểm tra điều kiện
tham gia chương trình

Triển khai đào tạo theo
CTĐT liên thông ĐH-ThS đã công bố

Cải thiện kết quả học tập và
nộp lại hồ sơ ở các đợt xét tiếp theo

Hoàn thành CTĐT
bậc đại học

Quá thời gian đào tạo
bậc đại học
Không

Chưa hoàn thành
Hoàn thành

Có

Xét tốt nghiệp
và cấp bằng đại học

SV tiếp tục CTĐT
liên thông ĐH-ThS

Thực hiện theo quy chế
đào tạo bậc đại học

Không tiếp tục
Viết tắt
CTĐT : Chương trình dào tạo
SV
: Sinh viên
HV
: Học viên
ĐH-ThS : Đại học - Thạc sĩ

Tiếp tục
Quyết định
Trúng tuyển Cao học

Hoàn thành CTĐT
bậc Thạc sĩ
Đạt

Không đạt

Tư vấn, hỗ trợ SV, HV
thực hiện theo quy định

Xét tốt nghiệp thạc sĩ

Cấp bằng Thạc sĩ
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