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QUYET Dpm
Ban hành Quy ch t chfrc và dào to trInh d thtc si

IJTU TRIJNG TRT1NG DI HQC QUOC TE
Cn cCr Quyt djnh s 260/2003/QD-TT ngày 05 tháng 12 nm 2003 cüa Thu PrOng
Chinh phü v vic thành 1p Tmông Dti h9c Quc t thuOc Di h9c Que gia Thành ph6 H
ChiMinh;
Can cir Quyêt dnh so 867/QD-DHQG ngày 17 tháng 8 näm 2016 cüa Dai h9c Quôe
gia Thành ph H CM Minh v vic ban hành Quy ch t chirc và hot dQng cüa TrirOng Di
h9c thành viên va khoa trrc thue Dai h9c Qu6c gia Thành pM H CM Minh;
Can cur Quyt dinh s 261/QD-DHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 näm 2010 cüa Giám
d6e Di h9c Qu& gia Thãnh pM H CM Minh v vic ban hành Quy djnh thrc hin quyn
tçr chü, tr chiu trách nhim di vOi các tning di h9c thành viên;
Can cur Lut Giáo diic dai hQc s 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 näm 2012;
Cn cur Nghj djnh s 141/2012/ND-CP ngày 24/ 10/ 2013 v vic quy djnh chi tit
va huOng dn thi hành mOt s diu cüa Lut giáo diic di h9c;
Can cur Quyt dnh s 70/2014/QD-TTg ngày 10/12/2014 càa Thu tixOng ChInh
phü ban hành Diu 1 truäng di hoc;
Can cur Thông Pr s 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/5/2014 cüa B tnrOng BO Giáo
due va Dao tao ye viêc Ban hanh Quy chê dao tao trrnh do thac sT,
Can cur Thông Pr s 07/2015/TT-BGDDT ngày 16/4/20 15 eüa BO trrncng BQ Giáo
ditc và Dào to ban hành Quy djnh v kMi luçing kin thuc ti thiu, yêu c&u v näng 1irc
ma nguthi h9c dat thrçc sau khi tht nghip d& vOi mi trInh d dào tao cüa giáo diuc di
hQc và quy trInh xay drng, thm dnh, ban hành chucmg trInh dào tao trInh d dai hoc,
thac si, tin si;
Can cur Thông Pr s6 25/20171TT-BGDDT ngày 10/10/2017 v vic Ban hành Danh
miic giáo diuc, dao t?o cp IV trInh d thac si, tin si cüa B trirOng B Giáo duc vã
Dàotao;
Can cr Quyt dnh s6 160/QD-DHQG ngày 24/3/2017 cüa Dai h9c Qu& gia Thành
pM H ChI Minh ban hãnh Quy ch dào tao trinh d thac Si;
Xét d nghj cüa TnrOng phông Dão tao Sau dai h9c tai T?i trinh d ngày 0 ' tháng 11
nam 2018,
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sT c11a Tming D?i hçc Qu6c t thuic D?i hçc Qu& gia Thãnh ph H ChI Minh.
Diu 2. Quyt dnh nay có hiu li.rc k tir ngày k.
Sau di hçc, Tniàng các dan vj và Ca nhân có lien
Diu 3. Trtrting phOng Dào
quan thuc Trii?ing Dai h9c Quc t chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
tao

Noi n/i
-NhuDiêu3;
- DHQG-HCM (dê báo cáo);
- Ban Giám hiêu (dé biét);
- Lru: VT, DTSDH.
mn:
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DJ HQC QUOC GIA
THAN}{ PHO HO CHI M[NH
TR1X€NG DAI HQC QUOC TE

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc
ThànhphH ChIMinh, ngày2lthang 11 náin 2018

QUY D!NEI
To chfrc và quail 1 dào to trinh d thic sT
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so &?r/QD-DHQT-DTSDH ngày,2O tháng 11 nãrn 2018
cüa Hiu tritàng tru&ng Dqi hQc Quoc té thu5c Dqi hQc Quoc gia Thành phO Ho ChI Minh)
CHTI4ING I
QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh và di tirqng áp ding
1. Van bn nay quy djnh v ehirang trmnh, th chCrc và quân l dào tao trInh d thac si
tai trtthng Dti h9c Quc té thuc Dai h9c Qu& gia Thành phô H ChI Minh, bao gm: Quy
djnh chung; chucmg trmnh dào tao; th chüc boat dng dào tao; quyn và nghia vi,i cüa giáng
vien, hçc viên; thim vi1 cüa khoa, b mon phii trách ngành dào t?o và Phông Dào tao Sau
clai h9c; thanh tra, kim tra, giãi quyt khMu nai, t cáo, khen thirâng và xi.'r 1 vi phm; t
chirc th1rc hin.
2. Quy djnh nay không ap diving di vói chirang trInh dào tao thac si lien k& vth Co s
dào tao nuàc ngoài, do co s& giáo dic nuó'c ngoài cp bang.
Diu 2. Misc tiêu dào to
Dào tao trInh d thac si nhm giüp hc viên b sung, cp nhat và nâng cao kin thirc
ngành; tang cung kin thcrc lien ngành; có kin thic chuyên sâu trong mOt linh virc khoa
h9c ngành hoc k nang van diing kin thirc do vào hoat dng thrc tin ngh nghip; CO khã
nàng nghiên cfru; có khà nãng lam viô dc 1p, tu duy sang tao và có näng lirc phát hin, giãi
quyt nhting vn d thuc ngành duçic dào tao.
Diu 3. Hlnh thfrc, ngôn ngfr dào tao
1. Dao tao trInh d thac si thuOc loai hmnh dào tao chInh quy và duqc thirc hin theo
hai hInh th.rc: toàn thi gian và ban thai gian.
a) Dào tao toàn thôi gian là hlnh thfrc dào tao ma ng1.ri bce phái dành toàn b thi
gian cho hc tp và nghiên cfru tai trithng.
b) Dào tao ban th?ñ gian là hInh thirc dào tao ma ngu1i hc di.rçic dành mt phan thai
gian cho cong vic khác, nhimg thng thai gian dành cho hc tap và nghiên cfru tai tnthng phãi
b&ng thai gian dào tao theo hInh thire toàn thi gian.
2. Khi luçng, ni dung chixong trinh hçc tp và yêu c&u dào tao cüa hai hinh thirc dào
tao toàn thi gian và ban th&i gian là nhu nhau. Thy theo nhu can dào tao, nha tru?ng quy
djnh hInh thüe dào tao thIch h cho mi ngành dào tao.
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3. Ngon ngi dung trong dào tao trInh d thac si là ting Anh và ting Vit. Vic clào
tto thac sT bang ngôn ngit khác do Hiu trrnng quy& djnh và báo cáo Dai h9c Quc gia Thành
pM Ho Chi Minh (sau day vit tt là DHQG-HCM).
Diu 4. Khóa dào tao, näm hQc, hQc kr, thôi gian dào tao
1. Chixo'ng trinh dào tao duçc thirc hin theo khóa dào tao, näm hc và hQc ks'.
a) Khóa dào tao là thai gian thit k d h9c viên hoàn thành mt chumg trInh ãàø tao
theo h'mh thic toàn thai gian;
b) Mt näm h9c cO It nht hai hoc
2. Thi gian dào tao trInh d thac si tr mt dn hai nàm. Cii th:
Khi hrçrng kin thfrc tIch lüy cüa
ngành & trInh d dai hQc

Thô'i gian dào tao thac si

Khi kin thfrc
chiro'ng trInh thc si

nàm hoc

? 30 tin chi

~ 150 tIn chi

>1

2: 135 tIn chi

2: 1,5 näm h9c

? 45 tin chi

> 120 tIn chi

>2

? 60 tin chi

näm hoc

Can ci vão quy djnh v chucing trirth dào tao tai Khoãn 4, Diu 5 Quy djnh nay, Hiu
tnrâng quy djnh ci the thi gian dào tao phñ hqp vi tirng ngành dào tao.
3. Thi gian h9c tp cüa hçc viên can cir theo thai dim chuang trinh chinh thic bt
du cüa khóa tucing i'rng, thrçc ghi rO trong quyt djnh cong nhan hc viên nhp h9c. Thii
gian cong nhn bâo urn kt qua trüng tuyn không vixçit truàc thai gian kt thüc mon h9c cüa
hQc kï 1 nãm nhk
4. Thi gian thi da hoàn thành chirnng trInh dào tao không vuçit qua 48 tháng (4 näm),
bao gm thai gian nghi 1QC tam thai duçc quy djnh tai Khoàn 1, Diu 23 cüa Quy djnh nay.

CHU'€%NG II
CHIXaNG TR1INH DAO TAO
Diu 5. Yen cu dôi vth vic xây diyng chiro'ng trInh dào tao
Chi.rong trInh dào tao duc xây dirng dam bão các yeu cu.sau:
1.Mi chuang trmnh dào tao gân vâi mt ngành dào tao theo danh miic cp IV trInh d
thac si do B Giáo dic và Dào tao quy djnh hoc duc DHQG-HCM cho phép dào tao thI dim.
2. Can cir vào k hoach chin krçic cüa tnrang và thu câu thirc tê cUa vic sir ding ngun
than l?c trinh d thac si d xây dmg và thijc hin chuang trinh dào tto trmnh d thac si nghiên
ciru, djnh hixang nghien ciru hoc djnh huOng 1rng diing.
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3. Xác djnh rO miic tiêu, chun du ra cia mi chucmg trinh dào tao; khói krçing kin
thirc, cu true chixung trInh và yen cu di vó'i lun van phU hcp vâi loai chnang trInh dào t?o
và phü hcp vri cáe quy dnh hin hành..
4. Ni dung chircmg trInh huóng vào vic thirc hin mi1e tiêu và dt &rccc chun du ra
da duçic xác djnh; dam bào cho hçc viôn dupe b sung và nang cao kin thrc ngành; tang cthng
kin thirc lien ngành; nng cao näng lrc thirc hin cong tao chuyên mon vâ. nghién ciru khoa
hQc trong ngãnh dào tao.
Diu 6. Loal chirong trInh dào tao
Chwng trinh dào tao thac si chu.n DHQG-HCM, gm 3 loai: chixang trInh dào tao
thac sT nghien cthi, chi.rong trinh dào tao thac si djnh huàng nghiên cu và chizong trInh dào
tao thac si djnh huàng lrng ding.
1. Chucmg trInh dào tao thac si nghien ccru
Cung cp cho ngui h90 kin thirc chuyên sâu ci:ia ngành và phircing pháp nghiên cru
khoa h9c chuyên san, ngixi h9c có dy dü cáo k5 näng v tix duy phãn bin, ti..r duy sang tao và
nghiên cfru dc l.p d& ehU dng khám phá, phát trin các quan dim, ttthng, 1un thuyt khoa
h90 mOi v vn d khoa h90 ho.c thrc nghim khoa h90, 06 khà näng thire hin cOng vice
cáo vj trI nghiên ciru, giãng day, tu v&n và hoach djnh chInh sách hoc các vi tn khác thuc linh
virc ngành dào tao; có th tip tiic tham gia chuong trInh dào tao tninh d tin si. Thai hrqng
phn b tp trung nhiu vào thui gian nghiên ei'ru và thrc hin lun van. Kt qua nghien ciru
&rcic trInh bay trong bài báo khoa h90 v kt qua 1un van thac si do hçc viên là tác giã chInh;
2. Chucng trInh dào tao thac si djnh hixóng nghiên cfru
Cung cp cho nguài h90 kin thirc chuyên sâu cUa ngãnh và phucxng pháp nghien cru
khoa hc phñ hqp d oó th dc 1p nghiên ciru, phát trin cáo quan dim, 1un thuy& khoa
h90, buóc du Co th hinh thãnh " tithng khoa h9c, phát hin, khám phá và thi nghim kin
thirc mOi; cO khâ nang thirc hin cong vic cáo vj trI nghiên cru, giàng day, tu vn và hoach
dinh chInh sách hoc cáo vj trI khác thuOc linh virc ngànli dào tao; có th tip tic tham gia
chuGng trmnh dào tao trinh d tiên Si;
3. Chuong trInh dào tao thac si djnh hizàng irng diing
Giüp cho ngui hgc nâng oao kin thirc chuyên mon và k näng hoat dng ngh nghip;
cO nAng 1irc lam vic dc 1p, sang tao; có khã nang thi& ká san phm, üng diing kt qua
nghiên ci'ru, phát hin vá th chirc the hincáe cong vic phüc tp trong hoat dng chuyên
mon ngh& nghip, phát huy và s1r dicing hiu qua kin thirc chuyên ngành vào vic thirc hin
các cong vic cii. th, phu hçp vâi diu kin thixc t tai co quan, t chirc, don vj kinh th; có th
h9e b sung mOt s kin thire co si ngành và phuong pháp nghien ofru theo yen cu cua ngành
dào tao trmnh d tin sT d tip tiic tham gia chuong trinh dào tao trmnh d tin Si.
Diu 7. Yêu cu và cu trüc cüa chirong trInh dào tao
1. Khi luqng chuong trInh dào tao thac Si: t6i thiu tr 30 dn 60 tin chi.

2. Cu triic cüa chixtmg trInh dào tao gôm ha phn: kin thurc chung, kin thirc ca sâ
và chuyên ngãnh, 1un van thc sT.
a) Phn kMn thi.rc chung bao gm:
- Mon triét h9c: 3 —4 tin chi, tüy theo ngành dào tao;
- Mon Ljch sfr V.n hóa Vit Nam (dành cho di tuçing hçc viôn là ngithi ni.thc ngoài):
thi thiu 3 tin chi;
- Mon ngoai ngft: là mon h9c diu kin (khong tinh trong s tIn chi cüa chircing trInh
dào tao), là mt trong các thi ting: Anh, Pháp, Nga, Dirc, Trung, Nht. Kt qua dánh giá
mon ngoai ngi không tmnh trong dim trung binh tIch luy. Can cir trInh d ngoai ng cña
ngui trüng tuyn va yeu cAu v trInh d ngoi ngtt truâc khi bào v lun van diicic quy djnh
tai Dim b, Khoãn 2, Diu 18 cüa quy dnh nay, Hiu truâng quy djnh khi hrcmg hc t.p h9c
phn ngoi ngii phü hçip.
b) Phn kin thirc ca sâ và chuyên ngành: bao gm các mon h9c bt buc và mon h9c
tl;I ch9n. Trong dO, các mon h9c tir chQn chim t& thiu 30% kh& lucmg chucmg trInh dào
tao. Hiu trlxng phãi t chüc xay drng s mon h9c tir chQn nhiu hn s mon h9c ma hQc
viên thrgc chçn;
c) Lu.n van thac sT: là mt cong trInh khoa hQc, do hQc viên thrc hin dithi sir huâng
din cüa mt hay tp th Can b huâng d1n và dixçxc Hiu trix1ng phê duyt.
- Lun van thc sT cüa chucrng trmnh nghiên ciru: CO kMi krçing ti thiu 20 tin chi;
- Lun van thac si cüa chucng lrmnh dnh hi..râng nghiên ciru: cO kMi lucing t& thiu 10 tIn clii;
- Lun van thac si cüa chucng trInh dinh hrn5T1g ing dpng: cO khôi h.rçmgtôi thiêu 7 tIn chi.
d) Di v6i chuang tririh nghien cthi, hçc viên phãi là tác gin chinh cUa It nht mt cong
b6 khoa hçc lien quan dn ni dung 1un van, dizc chp nhn dang trong danh milc do Hi
dng chi'rc danh Giáo su Nlià mr6c quy djnh;
e) Can cir loai chuang trInh dà tao, Hiu trueing quyt dIIh ti 1 kin thrc CG sâ,
chuyên ngành và lun van trong chuo'ng trInh dào tao.
Diu 8. Quãn 1 chirong trinh dào qio
1. Chmmg trInh dào tao (bao gm d ctrong thng quát) trong h s ma ngành, hoc
chung trinh sia di &rc Hiu tnr&ng phê duyt 1.n mâi nhAt là can cü pháp 1 d th chirc
và quãn 1 dào tao ngành lien quan.
2. Chixang trinh dào tao không thay di di vai mt khóa tuyn sinh và duçc ph bin
dn thI sinh khi lam h s tuyn sinh. Vic sa di chung trInh dào tao chi duqc áp dung vâi
khóa tuyn sinh mâi.
3. Ngoài các mon h9c chung do B Giáo dic và Dao tao, DHQG-HCM quy djnh, ttiy
theo yêu cu, trithng duçic quyn diu chinh, ho sung khi c&n thit nhung phài duçic Hiu
trtxâng phê duyt và báo cáo DHQG-HCM.
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4. Chuang trInh dào tao phãi duqc rà soát djnh k' It nht 2 näm mt lan.
Diu 9. D cirong chi tit
1. Can dr d dicing t6ng quát däng k trong h scr ma ngành, KhoatB mOn phii trách
mon hc phài biên soan âà cuong chi tMt eho mon hçc và giri v Phông Dào tao Sau dai hçc
(DTSDH) It nht là 3 tháng truàc thi gian khai giáng he Id ti.rong irng.
2. D cucing chi tit là cci sâ d phân cong giãng day, theo dOi và kim tra vic th'ijc
hin chixong trinh dào tao và &rc c djnh cho ttrng khOa dào tao.
3. E cuo'ng chi tMt mon hc phãi rO cáe nOi dung: m11c tiêu, s tin chi, mon hçc tiên
quyt, nOi dung, hInh thirc th chirc day bce, hInh thi'rc và phucmg pháp dánh giá, he lieu cüa
mOn hc và các ni dung khác theo yeu cAu cüa mon hc và theo quy djnh eüa Nhà tnirng.
4. D cl.rccng chi ti& cüa tmg mOn he phãi duçxe cp nht dnh kI 2 nãm 1 ian. Vic
si'ra di do giãng viên ph1i trách mon he d nghj, duqc trtr&ng KhoatB mon phii trách duyt
qua và Hi dng Khoa hc — Dào tao cüa KhoafB mon thông qua.
1
CH1JNG HI
TO CH1C H04.T BONG DAO TIO
Diu 10. T chfrc dào tao
1. Dào tao trinh do thac si duyc thrc hin theo bce ch tIn chi.
2. T chirc giàng dy các ni dung trong chuang trInh dào tao thac si duc thirc hin
bang each phi hp he tp a trén lop vth flr hoe, tij nghiên cfru; eoi tr9ng näng lirc phát hin,
giãi quyt v.n d thuc lTnh virc ngành ctào tao và näng lirc dtc 1p nghiên ciru khoa hçc, xfr
1' các vn d thuc tin cüa hc viên.
3. Phông DTSDH cO tráeh nhim t ch(rc nhp he cho thI sinh tthng tuyn khóa mài. ThI
sinh trOng tuyn không däng k nhp hc së không dixçc cong nhn là hc viên cüa Trung.
4. Hçc viênkhi nhp hoc dirçc cp the hc vién và duçc ph bin các van ban quy ch&,
quy djnh t chüc và quàn l dao tao sau dai he lien quail.
5. Du khOa hoc, phông DTSDH thông báo eho he viên v k hoach he tp toàn
khóa; các Khoa!Bô mon thông Mo v chi.wng trInh dào tao toàn khóa, d c1xng chi tit các
mOn hçe trong ehi.rm-ig trinh cho hçc viêñ.
6. Mon hc duqc th chirc giâng day theo d cisang mon hc dà di.rqc phê duyt và thi
khóa biu mon hoc.
7. Giãng viên phit trách mon hc cung cp dê cucmg ehi tit mon •hc cho hc viên
ngay trong bui len lop dau tiên; th chire dy hoc, kim tra, dánh giá hc viên theo dê ciwng
mon hc dà thrçic phê duyt.

8. KhoaJTh mon phii trách mon hoc có trách nhiêm dim bio diu kin thc hành, thi
nghirn, nghiên ciru cho ngui hQc phü hQp vâi yêu cu cña nginh vi loai chucmg trInh dào
tto tai các phông thI nghim do KhoaIB mon quin 1.
9. Phông Thanh tra Pháp ch giüp Hiu trixâng t chiTrc thanh tra, kim tra vic biên
soan d cixcmg chi tit, vic thirc hin k hoach dao tao, ljch trmnh giing day vl dánh giá mOn
h9c cüa giãng viên.
Diu 11. La chçn 1oi chirong trinh dào to
1. Di vài nginh chi có mt loai chiiang trInh dio tao, hQc viên khi trüng tuyn mc
dinh dirge däng k hc theo ehirang trinh dio tao d quy djnh.
2. Vài ngành dào tao có 2 loai chuong trInh dio tao nghiên ciru vi djnh huâng nghien
cüu, tht ci h9c viên khi trüng tuyn dugc ding k mc djnh h9c theo chuong trmnh dào tao
thac si dnh huâng nghiên cüu. Sau h9c ki d.0 tiên, KhoaJB mon có trich nhim th chic
vic ding k loai chirong trinh dao tao cho h9c vien và chuyn danh sich cho phông DTSDH
trinh Hiu trung ra quyt djnh.
3. Hçc viên cO quyM diu chinh loai chuong trinh dào tao trong qua trinh h9c tip. Dê
dugc diu chinh loai chuong trInh dio tao, h9c vien np don diu chinh Co si,r chp thun cüa
Khoa!B môn, tr hQc kr thir 2.
4. Diu kin dang k theo h9c chuong trInh nghiên clru
D dirge h9c chixcing trmnh nghiên cru, hc viên phii dip 1'rng các diu kin sau:
a) Th't.rc hin thu tic ding k h9c chucing trInh nghiên ciru trong thai gian ding k h9c
tpcüahçck';
b) CO giy cam kt dim bio thai gian hQc tp theo hinh thirc tom thai gian;
c) CO gi.y chip thun huo'ng dn 1un van cüa ngixi hirâng din, CO XC nh.n cüa
KhoaIB mon hoc phông thi nghim dio tao dim bio diu kin nghiên cru cho h9c viên;
d) Cic diu kin khic theo quy djnh cüa nginh dio tao di dirge phê duyt trong h so
m6 ngành.
Diu 12. Quy djnh cong b khoa hQc di vO'i chiro'ng trInh nghiên cfru
1.Hçc viên phii là tác giã ehfnh eUa it nht mt cOng b6 khoa h9c lien quan dn ni
dung lun yin, dirge chp nhn ding trong danh. mic do Hi dng chirc danh Giio sir NJaà
nuâe quy djnh.
2. Trtthng hçip h9e vien chircmg trinh nghiên ciru khOng th hoàn thinh cOng bô khoa
hQe d dirge bio v lu.n yin, hQc viên phii tIch lüy d.y dü s tin chi mon h9c quy djnh di
v6i ehuong trInh djnh huâng nghiên cüu hoc djnh huàng ung dimg trong thai han cia khOa
dào tao lien quan.
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Din 13. Chu'ng chi bM dirthig sau di hQc
1.BM dixOng sau dai hçc là phuong pháp dào tao không chInh quy nhm cung cp
nhftng nhüng ki&n thirc mâi, b sung, cp nht và hin dai hóa các kin thüc dâ hoc, dáp irng
các nhu cu cp thit dang dt ra trong cong vic và ngh nghip cüa nhiing ngui dà có bang
dai h9c hoac sau dti hçc. Bi thrOng sau dai hc &rçc to chüc du dn t?i Trithng.
2. Hiu trixing xem xét quyt djnh cong nhn ching chi Mi duthig sau dai hQc Va tin
chi tIch lily duçic cong nhn cho mon h9c ttwng irng thuOc chircmg trinh dào t?o. Thai h?ii
hiu lc cila chilng chi Mi duöng sau dai h9c là 3 näm k tfr ngày cp chilng chi. TOng so tIn
chi duqc cong nhn tIch lüy tr chirng chi Mi throng sau dai bce tOi da là 50% tOng sO tIn chi
yeu cAu tich lily dOi vâi chumig trInh dào tao lien quan.
Diu 14. Bang k5 mon hc lien thông
EMi vi ngânh diiqc tO chile dào tao dOng thi a nhiu c sâ dào tao cüa DHQG-HCM,
hc viên thrc quyn däng k mon hc và tIch lüy không qua 15% tIn chi lira chçn a ca sâ dao
tao khác cüng tO chilc dào t?o ngãnh và dugc sir dOng cüa Hiu tnx&ng nai quãn l hc viên.
JJiu 15. Bang k mon hçc
1.EM di.rçc tham gia các mon hoc, he viên phài thirc hin thu tiic dang k) mon hçc
(tri'r ngành Quãn 1 Công) và dóng hc phi theo quy djnh.
2. Vic d.ng k) mon hc cluçic tO chile theo hc kr vài hmnh thile däng k online.
3. Hçc viên can cü vào cáe thông tin sau dO däng k mOn hoc: quy djnh V0 dào tao,
thai khóa bi0u dir kiOn dO biOt thông tin các mon hoe, ljch dàng k mon hoc, kOt qua hc tp
dO chçn dAng k mon hçc phü hçp v6i khã nãng.
4. Hçe viên có thO ctiOu chinh kOt qua dang k mon hc sau thi gian dang k3 chInh
thilc nhimg không duqc trO hon th?yi gian bt du hc k' mâi là 01 tun. DO diOu chinh, hoc
viên en gili yêu cu có xác nhn cüa Khoa/B mOn phii trách vO phông DTSDH.
Bi0u 16. Thi, kiOmtra, dánh giá mOn hQc
1. Mon hc duq dánh giá bâi các diOm thành phn (bài tsp, kiOm tra thumg ks', tiOu
1un, thi kOt thUc mOn hoc) và diOm tOng kOt. KiOm tra và thi kOt thüc mon hc có thO theo
hmnh thc tV 1un, trc nghim hoc vn dáp. SO thOrn thãnh phn It riht là 2, trong do diOm
thi kOt thc mOn bce là thành phn bt buOc.
a) DiOm thi và tO chüc thi giUa ks': do giãng viên phii trách mon hçc cMm trong qua
trInh giàng day, có the gOm 1 hay nhiOu diOm dánh gin khác nhau. Dánh giá diOm giila k' cO
thO theo hInh the lam bài tp trên lOp, seminar hçc thut, lam bài kiOm tra, diOm chuyên cn
hoäc hinh thile khác theo quy djnh. Vic tO Chile kiOm tra gitta k' do giàng Viên ph1i trách
mon hc phOi hçTp phOng DTSDH tO Chile theo thai khóa bi0u hçc ks'.
b) DiOm thi và tO chüc thi cuOi ks': do phông DTSDH phOi hqp VOi KhoaIB mon phi
trãch ngành tO chile khi kOt thüc mon hoc. HInh thile thi kOt thüc mOn bce do can b giãng
dy quy djnh, ghi rO trong dO cuxmg mOn hc và thông báo cho he Viên du hçc kS'.
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HQC viên duçic dir kr thi k& thüc khi dap irng quy djnh hQc tp cña mon hQc do.
c) Dim thành phn, dim thi kt thiic mon h9c dixçc chm theo thang diem 100, thrçc
lam trôn thành s nguyen.
d) Eim tng kt mon h9c là dim trung binh theo trong s các dim dánh giá thành
phn, dixçc lam trôn thành s nguyen. Mon hQc dt yêu cu khi dim thng kt dat tr 55 tth len.
e) Dim dánh giá thành phn và diem tOng két phãi duçc ghi dy dü trong bang dim
mon h9c, Co chtt k cüa giãng viên phii trách mon hçc và Truâng KhoatBO mon.
2. Hoãn thi (dim I)
Trix?ng hçrp vi l do bt kM khang không th tham d%r duçc kS' thi k& thüc mOn hçc,
h9c viên phài lam don xin hoàn thi và np cho phông DTSDH truOc bui thi kt thüc mon
hQc. Tnr?ng hcip dc bit (m dau, tai nan...) hoc l do chInh dáng không th tham gia bui
thi, h9c viên CO th np don xin hoãn thi kern minh chirng lien quan trong vông 03 ngày (chi
tInh ngày lam vic) k tr ngày thi kt thüc mon hçc.
H9c viên diio'c xem xét hoän thi và nhân dim I — dim chua hoàn t.t — khi CO dü cãc
diu kin sau:
- H9c vien dã dang k mon h9c, dirqc xp thai khóa biu và hoân thânh các phn bt buc
cüa mon h9c nhix: di h9c dy dü, di,r các ln kim tra, hoàn tt các phn thi nghim, thrc hânh;
- Dä np h9c phi cña mon h9c;
- Không bj ging viên phi trách giâng day mon h9c lien quan d ng c.m thi;
- Co dcm xin hon thi.
H9c viên không c.n däng k hçc lai mon hQc dixçic hoan thi trong h9c k' tMp theo.
Hçc viên hon thi mon hQc nào thI dixçic phép dir thi kt thüc mon h9c do vào h9c k' tip theo
khi mon hc diicc m1.
D diiçic d1r thi kt thüc mon hçc dã hoän thi, hçc viên phãi np don xin d thi xOa
dim I cho phông DTSDH trong vông 2 tu.n trixâc ngày thi kt thüc mOn hçc khi mOn h90 dO
ducic m vào hQc kS' tip theo.
Trong th?ii han là 1 nàm tip theo, n&i hc viên khOng dU dim d dãnh giá mOn hQc
dà hoäin thi, dMm I ttr dng duqe chuyk sang dim F (dMm "0").
3. Hc 1a
a) Nu h9c viên khOng dat yêu cu d6i vâi mOn hQc bat buc thI phãi däng k hc 'a
mon hc do khi duqc t chic giãng day.
b) Di vâi mOn hQc tr chn không dt yêu cu, h9c viên phài:
Dãng k h9c 'a mOn h9c do, hoc Däng k h9c lai mon hçc khác trong s the mon h9c
quy djnh cüa nhOm mOn h9c ti,r chQn.
c) Dim duçic cOng nh.n sau khi h9c lai là dim cao nht trong các ln hçc.
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4. Cal thin dim: D6i vâi các mon hc có kt qua dat, hçc vién dixçic phép dang k
h9c 1ti d cal thin dim trung bInh tIch ifly (DTBTL) nu có nguyen vng. Diem cui càng
cüa mon hçc cai thin là dim cao nht trong các ln h9c. Vic däng k cai thin dim phãi
theo quy djnh cüa trixing.
5. Min h9c vàcOng nhn dim mOn hoc: mQt mOn hc duçc cho phep min hc khi dirçic
xem là mon h9c t11ong dining và h9c viên d thi dt yêu cu và tich lily trong qua trinh hçc tip.
- Trixmg hçp h9c viên d có các chi'rng chi mon hçc sau cli hQc (do tnthng Dai h9c
Quc t hoc các cci sO dào to khác cp, CO th?ii hn 3 näm k tr ngày cp), d hoàn thành
các mon hçc thuc khi kMn thirc b sung thI cO th duqc xem xét min h9c Va cong than
kt qua h9c tp các mon h9c do.
- Hc viên mun duçyc xem xét tiro'ng dirong, thay th, niin h9c, min thi mon hoc
nào phãi lam dcm cung cp dy dü các chi.rng l. Vic xem xét tirong duong hay thay the mt
s mon hQc së do phông DTSDH d xut can ci.Tr trên danh sách các mon hQc tixang throng
hoc thay the do Khoa!B mon trInh và d di.rçic Ban giám hiu phê duyt ghi rö trong chiwng
trInh dào tao.
- Khi duçrc Cong nhn tl.rang di.rcmg hoc min h9c, phông DTSDH së ghi diem tircYng
dining bang s kern k hiu (WH) de phân bia vài loai diem h9c viên tIch ifly bang each thi.
Neu mun nhn diem eao han diem Prong dirong (diem WH) nói trên, hc viên phãi däng k
hQc 1ai mon hoc do.
- Diem bão hru, diem Prong dining không dirçc tInh vào diem trung binh hçe kS nhung
tfnh vào DTBTL.
- Diem bão hru, diem Prong dining không dung de tInh vào vic xét h9c bng.
- S tIn chi cüa các diem bão hru, diem tirong dining không dirçc tInh vào s tIn chi
dat dirçrc cUa h9c k' nhtmg dirçic tfnh vào s6 tIn chi tich Ifly den thi diem do.
6. Xir l hQc viên vi phm khi kiem tra, thi ket thüc mon h9c:
a) R9c viên vi phm quy che phOng thi: slr ç1iing tài lieu, chép hàiik nhau, sir d%lng
din thoai di dng hoc cac hãnh vi vi phm quy che khác, vic xir l vi phm thire hin theo
quy che tuyen sinh sau di h9c do DHQG-HCM ban hành.
b) Dei vâi hoc viên di thi h hoäc nhi nguri thi hO du bj k lust mire buOc thôi hoc.
c) H9c viên khOng lam bài thi giüa k' theo quy djnh cUa mon hQc së bj diem "0".
KhOng th chirc thi lai gitta kS'.
d) Hçc viên khOng dáp lrng quy djnh h9c tp së bt cm thi ket thi'ic mon h9c và than
diem "0" cho diem thng ket cUa mOn h9c lien quan;
e) H9c viên vng thi khOng phép së bj diem "0" cho diem thi ket thUe mon h9c.
f) Các tnr&ng hqp dac bit phát sinh khác phãi thrcie Hiu tnrOng xem xét phê duyt
trên co sO' d nghj cüa giáng viên phii trách mon hçc và phông DTSDH.
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Diu 17. Luân van Thac si
1. E tài luan van
a) D tài 1un van thac si (LVThS) do KhoafB mon phii trách ngành dào tao giOi thiu
hoc do h9c viên d xut Co kern d c.rong nghiên cru, &rqc ngithi hu6ng d.n và truOng
Khoal BO mon dng ';
b) KhoatB mon có trãch nhirn thông báo dn cac h9c vien k hoach dãng k d tài,
k hoach thirc hin và bão v d cuung LVThS; KhoaIB mOn có trách nhim phê duyt danh
sách dang k d tài và gt'ri v phông DTSDH;
c) Hiu tru&ng ra quyt djnh giao d tài cho h9c viên, ci'r ngix&i hiràng dn Va M chi'rc
bãov1un van;
2. Th6i gian thirc hin lun van
a) ThOri gian chInh thirc thirc hin LVThS là 6 thãng di vói ehrang trInh thac si djnh
huOng nghiên ciru và 12 tháng di vài chixang trInh thac si huâng nghiên cru. C.n cir d
cucmg nghiên ciiu dà duçic duyt, can b hurng dn và h9c viên thirc hin d tài theo tin d
da d ra. Trithng hcp cO d nghj thxi gian thirc hin LVThS nhiu hoc It hon th?yi gian quy
dinh, Khoa!BO mon quãn 1 nganh cn có van bàn d nghj trirâc khi t chirc Hi ding duyt
cucmg LVThS d phông DTSDH trInh Hiu tri.thng xem xét.
b) Nki h9c viên không hoàn thành LVThS theo thii gian quy djnh, hçc viên cO th ntp
dan xin gia hn th?i gian hoàn thành L\TThS. Dan xin gia han phâi duqc sir dng cüa can b
hix&ig dan, Khoa1B mOn quãn l ngành và chuyn dn phông DTSDH It nht 30 ngày thxc
thOi hn hoàn thành LVThS. Thi gian gia h?n ti da là 12 tháng và không vuqt qua thai gian
gia han dào tao quy djnh d& vOiT khOa hQc (bao gm Ca thai gian gia hn tnxâc do, nu co).
c) Nu khOng thirc hin duçie d tài dã duyt, hQc viên phãi np dan dang k)r" nhn d tài
ti dçt giao d tài k tip cüa ngành. Hçc vién dang k nhn d tài O dçit k tip phãi thirc hin
thU tiic bão v d cuong cho d tài mài vàphãi dOng hQc phLthrc hin LVThS1n thU 2.
3. Thay di trong qua trInh thirc hin lun van
a) Trong qua trinh thrc hin lun van, truOng Khoa/B mon chju trách nhim v ten
và ni dung d tài lun van. Vic thay di d tài truâc khi t chUc bào v luan van do Hiu
tnnng ra quyt dh trén ca sâ don d nghj cUa h9c viên, duçic ngi1ii huUng dn và truUng
KhoaJB mon dng .
- Nu ni dung nghien cUu không thay di: hc viên và can b huâng dn cO th d
xu.t ten d& tài mâi và sU diing trong h sa dang k bão v lu.n van. Trong tnrng hp nay,
h9c viên c&n 1p bàn thuyt minh d ngh chinh sUa ten d tài, nêu rO l do diu chinh so vâi
d tài áã thuyt minh trong d cirang. D xut thay di ten d tài phài có sir dng cUa can
bO huOng dan, tniUng Khoa/B mon ngành dào tao và gUi v phông DTSDH ch.m nht là 30
ngày tn.râc thai han bão v LVThS d trInh Hiu trirUng ra quyt djnh.
- Nu ni dung nghién cUu thay di: hQc viên cn däng k bão v lai d cixang d hOi
ding chuyên mOn gOp v ni dung nghién cUu. Thai dim bão v lai d cuang theo k hoach
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t chirc bão v d cuong cüa ngành dào tao. Trung hcip nay hQc viên phãi duçcc Hiu tru&ng
chip thun phê duyt d tài mói truâc khi bào v LVThS It nht 02 tháng.
b) Thay d& can bO huàng din: hçc vien duçic quyn thay di can b huóiig dn
(CBHD) và vic thay di can b huàng dn phái duçc thc hin truâc ngày bão v LVThS it
nh&t 03 tháng. Khi dO, hçc viên np don xin thay di CBHD vài sir chip thun cüa CBHD cii
và mOi, KhoaIB mon va chuyn dn phông DTSDH d diiçc xem xét. Nu duçic chip thuan,
h9c viên phâi thirc hin thu tijc bào v d cucrng d tài mâi trong h9c kr tip theo (h9c viên
không phãi bão v d cilong nu tip tic thirc hin d tài vi CBHD mâi).
c) Vic thay di d tài trong nhüng trithng hgp khác do Hiu trtx&ng quy djnh.
4. Yêu cu d& vói luân van
a) Theo Dim c, Khoân 2, Diu 7;
b) Lun van phãi tuân thu các quy djnh hin hành ciia pháp luat s& hthi tn tue. Vic si'r
diing hoc trIch dn kt qua nghiên ci'ru ciia ngiri khác hoc cüa dng tác giã phãi thrçic din
ngun dy dii, rO rang tai vj trI trich dk và tii danh m1c tài 1iu tham khào. Kt qua nghiên
c11u trong lun van phãi là kt qua lao dng ciia chinh tác giã, chixa duçic ngithi khác cong bé
trong bt cir mOt cong trInh nghién ciru nào.
5. Hiu tnrâng quy djnh cv th each thiic trInh bay Iun van theo yêu cu ciia ttrng
ngành dào tao và các vn d khác lien quan dn lun van.
Diu 18. Hiró'ng dn 1un van và diu kin bão v Iun van
1. Hiràng dn luan van
a) Mi lu.n van có mt hoc hai ngithi hi.ràng dan. Tnthng hqp có hai ngui huàng
dn, trong quy& djnh giao d tài và cir ngu?ii hi.ràng dn cn ghi rO ngui hi.roig dn th nhAt
và nguãri huthig dn thir hai.
b) Ngthi cO chCrc danh giáo sir dirge huóng dn t6i da 7 hQc viên; ngu&i có hc vj tiên
sT khoa hc ho.c cO chiTrc danh phó giáo sir dirge huâng dn thi cIa 5 h9c viên; nguô'i có hçc
vj tin si tr 1 näm tth len dirge hiràng dn t61 cIa 3 h9e viên trong eiing theii gian.
c) Riêng d61 vâi lun van thuc chuong trInh dào tao theo djnh huâng iing diing thi
ngui hixàng dn thir hai Co th là ngui có h9e vj thac sT tr 3 nàm trâ len cUng ngành dào
tao và có t6i thiu 15 n.m kinh nghim lam cong tác thvc th thuOc linh vrc ciia d tài; dirge
hi.ràng dn t& cIa 2 hçc viên trong ciing thi gian.
2. Diu kin bão ye lun van
a) H9c viên hoàn thành chirang thnh dào tao, có dim trung bInh tich liy các mon hc trong
chumig trInh dao tao dt tcr 55 fr len ho.c dirge ng t6i cIa 1 mon (tir 2 tIn clii dn 4 tIn chi) yêu
cu tIch liy d6i vOi chucing trInh dào t?o lien quan theo quy djnh tai Diu 7 cüa Quy djnh nay;
b) Dat trinh d ngoi ngü dirge bào v lu.n van trtrâc khi cong nhn t& nghip do Hiu
trix&ng quy djnh;
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c) Dtt yeu cu v bài báo khoa h9c déi v6i chuong trinh dào tto thac sI' nghiên ciru
(bài báo khoa h9c phãi có ten tnrông Dai hQc Quc M - DHQG TP.HCM là dGn vi chü quãn
cüa h9c viên);
d) CO &in d nghj bâo v và cam dioan danh dir v kt qua nghiên ci1u trung thirc, dng
thôi phãi cO kin xác nhn cüa ngi.thi huóng din là lu.n van dat các yêu cu theo quy dijnh
tai Khoàn 4, Diu 17 Quy dnh nay;
e) Không bj truy ciru trách nhim hinh sij và không trong tho!i gian bj k lust dInh chi
h9c tip;
f) Không bj th cáo theo quy dnh cüa pháp lut v ni dung khoa hQc trong luan van;
g) Lun van thrc tp th huo!ng dn dbng cho báo v;
h) Dä hoàn tht h9c phi.
Biu 19. Hi ding dánh giá Iun van
1.Hi dng dánh giá lun van do Hiu truo!ng ra quyt djnh thành lip, tren co so! dê
ngh cüa tnrO'ng Khoa/BO mon và tnthng phOng DTSDH, trong tho!i han ti da 30 ngày lam
vic, tInh tr ngày h9c viên np lun van và di:i diu kin bão v theo quy djnh t?i Khoãn 2, Diêu
18 Quy dnh nay.
2. Hi ding dánh giá lu.n van có nárn thành viên, gm: chü tjch, thu k, hai phãn bin
và ày viên. Hi dng có ti thiu hai thành viên a ngoài trnng; trong do, It nht CO mt nglxo!i
làphãnbin.
3. Yêu cu d6i vâi thành viên hi dng dánh giá 1un van
a) Các thành viên hi dng là nhüng nguii cO hc vj tin si hoac có chàc danh phó
giáo six, giáo six cling ngành dào tao vi hQc viêii; ngixi cO h9c vj tin si hoc cO chàc danh
phó giáo six, giáo sir ma trong do mi ngtthi CO It nht 3 cong trInh cong b khoa hQc lien
quan dn nOi dung lun vn vài hçc viên dirçrc chip nhn dang trong danh miic do Hi dng
chirc danh Giáo sir Nhà nixâc quy djnh trong 5 näm tr 1a day. Ngixi cO h9c vj thac si tlr 3
näm tr len cCing ngành dào tao và cO ti thiu 10 n.m kinh nghim lam cOng tác thirc t thuc
linh vrc cüa d& tài cO th tham gia là ày viên hi dng dánh giá lun van thac si theo djnh
huong ling dyng;
b) ChIt tjch hi dng là ngtro!i cO näng li.rc chuyên mOn và uy tin khoa hçc, có kinh
nghim trong t chlrc diu hành cong vic càa hOi dng;
c) Ngixo!i phãn bin phâi là ngixo!i am hiu sâu sc linh vrc cIta d tài lun van;
d) Ngiri có quan h b, mç v, chng, con, anh chj em rut vâi ngithi bào v lun
van không tharn gia hOi dng;
e) Thành viên hi dng phãi chu trách nhim v tInh trung thirc, khách quan trong
vic nhan xét, dánh gin lun van theo quy djnh tai Khoân 1, Diu 20 Quy djnh nay.
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f) HOi dng h9p d dánh giá luan van trong thai hn ti da 60 ngày lam vic, k ti'r
ngày ra quyt djnh thànli 1p hOi dng. Hi dng không të chi'rc hçp dánh giá luan van trong
các trithng hcip sau:
-

Vng mt chü tjch hoc thix k) hOi dng;

-

V&ng m.t ngiIii có kin không tan thành 1un van;

-

V&ng mt ttr hai thành viên hOi dng tth len.

Trong trtrng hçp có l do khách quan, Hiu tmng quyt djnh vic thay dM, b sung
thành viên hi dng nhizng vn phài dam báo các yeu cu quy djnh tai Khoán 3 Diu nay và
thai hn t6 chirc h9p hi dng dánh giá lun van dixçic tInh ttr ngày k quy& djnh cu6i cüng
v vic thay di, b sung thành viên hOi dng.
Diu 20. Dánh giá Iun van
1. Lun van dixçrc dánh giá Cong khai ti phiên h9p cüa hi dng (trir mt so dê tài
thuc 11th virc bão mt theo quy djnh cUa eci quan có thm quyn). Hi dng tp trung chü
yu vào dánh giá vic thrc hin mlic tiêu nghiên ciru, nOi dung và cMt hrcmg cüa lun van;
mirc d dáp 1rng yêu cu c1i vdi luan van theo quy djnh ti Khoãn 4, Diu 17 Quy djnh nay;
dam bào dánh giá dung kin thirc cüa hc viên và khà näng vn diing kin thirc vào giãi quyt
nhctng vn d ma d tài lun van dt ra.
2. Dim chm lun van elm ffrng thành viên hi dng theo thang dim 100, drne lam
trôn thânh s nguyen, gm: dim ni dung 1un van t6i da 90 dim do Hiu trixOng quy djnh
cii th va dim thành tich nghiên elm t6i da 10 dim cho nhting 1u.n van ma h9c viên dà có
bài báo khoa hçc lien quan duqe chp nhn däng trên danh miic tp chf khoa hc chuyên
nganh do Hiu trix&ng quy djnh ho.c d tài 1mg diing dà duqc nai 1mng dyng xác nhan b.ng
van bàn v vic chuyn giao, trin khai két qua nghien clru.
3. Dim lun van là trung binh cong dim chm elm các thãnh viên có mt trong bui
dánh giá lun van, lam trôn thãnh s nguyen. Lun van dt yeu c.0 khi dim trung binh cüa
hi dng chm t 55 dim trâ len.
4. Trong trmmg hçrp lun vn không dt yêu cu, h9c viên chxçic chinh si'ra, b sung luan
van d bão v 1.n thlr hai ti thiu sau 3 tháng và thi da không qua 6 tháng k ti~ ngày bão v
1un van 1n th1m nh.t; không t chIme bão v lun van ln thCr ba. Nu hçe viên eó nguyen v9ng
thi Hiu tnr0ng giao d tài mói. Trong tru&ng hçp nay, không t chIme bào v lti nu lun van
không dt yêu eu. Th?mi gian t6i da d hoàn thành chuang trInh dâo to phãi theo dung quy
djnh tti Khoàn 2, Diu 4 Quy djnh nay. Kinh phi cho vic ehinh slra, b sung lun van, th chIme
dánh giá li, thirc hin và bão v d tài mâi do hpc vién tir chi trá.
5. Hiu trixâng quy djnh chi tit vic dánh giá lun van; h sci, thIm tiie buM bào v luan
van; yêu c&u di voi bàn rihn xét 1un van, phiu chm dim cIma thành viên hi dng, biên bàn
bui bão v và hi.rthig dn các thânh viên trong hi dng thirc hin.
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Diêu 21. Thâm djnh 1un van
Khi có don th cáo dung quy dinh cña Luat T cáo, có can cü rO rang cho thây 1un van
không dam bâo các yeu cu theo quy dnh tai Khoàn 4, Diu 17 Quy djnh nay hoc khi thy
cn thMt, Hiu trithng thành 1p hOi dng thm djnh 1un van. Yêu cu di vâi thành viên hi
d&ig thm djnh và thu tiic tin hành thrn djnh 1un van theo Quy ch dào tao trmnh d thac si
hin hành cUa DHQG-HCM.
Diu 22. Diu kiin tt nghip, cp bang diem và cp bng thac si
1. Diu kin tot nghip
a) Dâ h9c xong và dat yêu cu tt cà cáo mon hQc trong chtro'ng trinh dào tao thac Si;
b) Dà np 1u.n van duqc hi dng dánh giá dat yêu cu tth len, có xác nhn cüa ngu?i
huóng dn và. chü tjch hi dng ye vic luan van dà duçic chinh sira theo kt luan cüa hi dMg,
dóng kern bàn sao kt lun cUa hi dng dánh giá luan van và nhan xét cUa các phãn bin cho
co' s dào tao d sir diing lam tài lieu tham khão tai thu vin và km trt theo quy djith;
c) Dt yeu cu v trInh d ting Anh theo quy djnh ban hành cüa tmô'ng Dai hçc Quc th.
2. ThO'i gian xét t& nghip
PhOng DTSDH thrc hin thu tiic xét t6t nghip va cp bang thac si cho h9c viên vào
tháng 5 và thang 10 hang nàm.
3. Kt thüc khóa h9c, Hiu truOng quyt dnh cp bng thac si và bang dim cho hQc
vien dU diu kin tea nghip và Mo cáo DHQG-HCM.
H so' cp bng thac si gm:
a) Bàn sao vAn bang t& nghip dai h9c;
b) Minh chirng dü diu kin ngoi ngtt theo quy dnh;
c) Bang dim h9c tap toàn khóa;
d) L lich khoa hoc cüa hoc viên;
e) H so bão v luan vAn gm: biên ban cüa Hi dong chm luan van, nhn xét cüa các
can b phãn bin, biên bàn kMm phiu và cáo phiu chm di&m;
f) Các h so' khác theo quy djnh cUa truOng.
4. Bang dim cp cho hçc viên phài liit kê dy dü: '°a chi.rcing trinh dào tao; ten các
mon hQc và s6 tin chi tIch lüy; dim tng kea mon h9c; ten d tài lun vAn, s tin chi, dMm
luan van và danh sách Hi ding ch.m luan van; dim trung bIrth tich ifly ngành dào tao.
5. Dim trung binh tIch lily ngành (DTBTL) là trung binh cong tinh theo h s6 (s tin
chi mon h9c) cüa tt Ca CC dim tng kt mon hQc thuc chuong trmnh dào t?o ngành lien
quan (k cà các mon h9c duçc bão hxu, min h9c, min thi). DTBTL ngành dizçic tinh theo
thang dim 100 và dugc lam trôn dn 01 chit s thp phân.
6. Xp loai h9c viên: DTBTL là co' s d xp loai h9c hrc h9c viên theo bang sau:
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a) Theo thang dim 100

-j

DTBTL
Xêp 1oi

Thang dim 100

Thang thm chfr

Dtt
Xutsc

90< GPA

GiOi

80GPA<90

A

Khá giôi

70 S GPA <80

B+

Kha

60GPA<7O

B

Trung bInh

55

C

100

GPA <60

A+

Không dt
Yu

40GPA<55

Kern

GPA<40

F

Xp lo3i

Thang dim chfr

Thang dim 4

Xutsc

A+

4.0

GiOi

A

3.5

Khágiôi

B+

3.0

Kha

B

2.5

Trung bInh

C

2.0

D+

1.5

b) Theo thang c1im 4
DTBTL

Không dit
Yu

1.0
Kern
F

0
15

Luuj: thang dié'm quy doi thang 4 chimang tInh thain kháo, dzing chuyé'n khi cn thilt,
khóng dImg d ghi và phân loQi kê't qua dánh giá.
Diu 23. Nhfrng thay di trong qua trInh dào tto
1. Nghi h9c tam thii (tim dung): HQc viên có th vit dan g1ri Nhà tnthng d nghj
dixçxc nghi h9c tam thai và báo 1uu kt qua dà h9c trong các trtthng hçTp sau dày:
a) Bj m dau hoc tai nan phãi diu trj thOi gian dài, có giy xác nh.n cüa cci quan y
t; vi nhu cu cá nhân. Trixing hcp nay hc viên phãi hc it nht mt hpc kS' & Tnrô'ng;
b) ThM gian nghi hQc tam thi ctixçc tinh tron.g thii gian dào tao (ngoai trr trithng hçip
thxçc diu dng vào li.rc luçng vu trang và nghi h sàii). H9c viên nghi h90 tarn thôi, khi rnun
tr& lai hQc tip tai trithng, phâi có don gri Nhà tru&ng trong th&i gian dang k h9c cüa h9c
k' lien quan;
Th&i gian nghi h90 tam th&i cho các tru6ng hçip khác là th&i gian c.n thit theo nhu
cau, nguyen v9ng cüa hQc viên nhung thai gian t& da hoàn thành chircmg trinh dào tao phãi
theo dung quy djnh tai Khoàn 4, Diu 4 cüa Quy ch nay;
2. Chuyn tir Co s& dào tao khác dn DHIQG-HCM. Chuyn giüa các Co s& dào tao
trong DHQG-HCM:
a) HQc viên không duçic phép chuyn Ca so' dào tao khi:
- Dang thirc hin Iun van thac Si;
- Dang trong th&i gian bj k iu.t tu earth cáo tro' len.
b) H9c viên dixçrc phép chuyn Ca so' dao tao khi dáp irng các diu kin:
- Xin chuyn dn co so' dào tao cO cüng chuyên nganh dao tao;
- Duçic sir dng i eUa thu tru&ng Ca so' dào tao ncii chuyn di và ncli chuyn dn.
c) Thu tilc chuyn ca so' dào tao
- H9c viên xin chuyên ca so' dào tao phãi lam h so xin chuyn theo quy djnh cüa Co
so' dào tao nai dn.
- Thu truO'ng co so' dào tao noi chuyn dn ra quy& djnh tip nhn h9c viên, quyt djnh
cong nh.n mOt phn hoc toàn b các hQc phn ma h9c viên d hoc, quy& djnh s h9c phn
phãi h9c b6 sung. S6 tin chi dixçrc cong nhn ti da là 50% tng s tin chi yêu cu tIch lily di
vó'i chirong trInh dào tao lien quan cüa co so' dào tao noi chuyn dn.
Diu 24. Cãnh cáo hQc viiI
1. Cânh cáo hc viii di vài ngirOi hQc vi pham mt trong các diu sau:
Co di&n trung bInh tIch lüy (DTBTL — GPA) cua 02 hQc k' lien tip dirâi 55 theo
thang dim 100;
Chua hoàn thành tht cà so tin chi cüa chuong trinh trong khoãng tho'i gian quy djnh
cUa khOa dào tao quy djnh & Khoãn 2, Diu 4.
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2. Thi han cãnh cáo h9c v1i kéo dài trong hQc kr chInh tip theo.
3. Ngithi h9c sê thrqc xOa ten trong danh sách cãnh cáo hQc vi nu Co k& qua h9c tp
a cui hQc k' k tip không vi pham Khoãn 1. Dn cui thai
han cãnh cáo hçc vii, nguai h9c
vn vi pham Miic 1 cüa diu nay sê tip trc bj cãnh cáo h9c v1i.
Diêu 25. Xfr 1 hoc vu buôc thôi hQc
Sau mi h9c kr, ci sa dào tao ra quyt djnh buOc thôi h9c và xóa ten h9c vien khói
danh each bce viên cao hçc, nu hc viên vi phm mt trong các qui djnh nhix sau:
1.Ht thai gian dào tao theo qui djnh r Khoán 4, Diu 4 cUa Quy dnh nay ma chi.ra
dU diu kin tht nghip.
2. Vi pham theo mirc bj cãnh cáo hçc vii 1.n 3.
3. Chi.ra hoãn tt chuang trInh dào tao nhimg không däng k mon hc trong cáe hc
k' chInh, không có don xiii nghi hc tam thii.
4. Bj k 1ut do thi h hoe nhi ngi.thi thi h theo quy djnh tai Dim b Khoãn 6 Diu
16 cüa Quy djnh nay ho.c vi pham các quy cljnh khác cüa tru&ng dn mirc buOc thôi hçe.
5. Không dóng hc phi theo dung quy djnh eüa tru&ng.
6. Lun van thac si, báo cáo khoa hc cüa hc viên sir d1ing cong trInh cüa tác giã kháe
dà cong b ma hçc viên không trich dn trong tài lieu tham khão.
7. Giã mao eác loai giy ta (chü'ng mirth, h khu, h chiu, van bang, chirng chi,
chirng nhn hoc các giy ta chirng nhan kháe ci'ia cc quan nhà nuâc, cUa th chiirc hoc sira
chüa lam sai loch nOi dung cüa eác loai giy ta dO và sir diing vào hành vi trái pháp lust).
8. Bj k) lust & mirc xóa ten khOi danh sách hçc viên theo quyt djnh cüa Hi ding hpc vii.
9. Các tnthng hçp dc bit do DHQG-HCM quyt dinh theo quy di.nh hin hànli.
Diu 26. Ch d báo cáo, lifu trfr
1. Ch d báo cáo
a) Tháng 12 hang nàm, Hiu tnrOng báo cáo DHQG-HCM v cong tác dào tao trmnh d
thac sT cüa närn dO và các báo cáo khac lien quan do DHQG-HCM yêu cu.
b) Hiu trtiâng chju trách nhim v thai gian báo cáo, tinh chInh xáô và cMt hrng
eüa báo cáo.
2.Luutrti
a) Tài lieu lien quan dn cong tác dào tao cüa truang phái dixqc bâo quail an toân trong
kho hru trtr. Hiu tru&ng CO trách nhim chi dao th?c hin vic bào quãn tài 1iu hxu tr theo
quy djnh;
b) Quyt djnh cong nhn t6t nghip, s g6c cp phát bng t6t nghip là tài lieu iuu trft
di.rçic bào quãn vTnh vin tai tnthng;
c) Lun van dà duçic hi dng dánh giá dat yêu cu tra len, kt lun cUa hi ding dánh
giá lun van và nhn xét cüa eác phãn bin &rcic km tr[t, bão quãn t6i thiu 30 näm tai Thu
vin truang k tir khi hc viOn tht nghip;
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d) Tài 1iu khác lien quan dn dào tao trInh d thac si di.rqc liru trü, bão quail tôi thiu
5 nãm, k ti'r khi hçc viên h9c t& nghip;
e) Vic tiêu hñy tài 1iu ht th?ri gian km trf duçrc thrc hin theo quy djnh hin hành
cüa Nhà. nuóc.

CHTX€YNG Iv
QUYN VA NGHIA \T CUA GJANG VIEN VA HQC VIEN
Diu 27. Giãng viên tham gia dào tao trInh d thac st
1. Giang vien dào tao trInh d thac sT bao gm giãng viên ca hüu và giãng viên thinh
giáng, duçc phân cong nhim vii giâng dy các mon hçc trong chirnng trmnh dào tao trInh d
thac sT hoc huàng dn hçc viên th?c hành, thirc tap, thirc hin d tài lun van thac si.
2. Giáng viên ca httu ducic quy djnh tai Diu l tnr&ng dai hQc.
3. Ngoai các tiêu chun giãng viên di hQc quy djnh tai Diu 1 triiOng dai hoc, giãng
viên tharn gia giãng day các mon hçc l thuyt chucing trInh dào tao thac si phãi có h9c vi
tin si, tin si khoa hQc hoc có chirc danh giáo su, phó giáo su; giãng viên giàng day mon
ngoi ngtt cho các chuyên ngành không chuyên ngôn ngtt ni.râc ngoài, giãng viên giãng day
mon trit h9c hoc ngithi hi.ró'ng dn thixc hành, thrc tp phãi cO h9c vj thac si tth len.
4. Giãng viên thinh giãng (O trong nuâc và nuâc ngoài) tham gia dào tao trInh d thac
si phãi dam bão tiêu chu.n theo các quy dinh hin hành; báo cáo viên. (các chuyên gia, nhà
khoa h9c, doanh nhân, ngh nhân, ngh si... trong ni.râc và nuàc ngoài) do truâng Khoa/B
mon ngành d xut.
5. Giãng viên trç ging phái dit tiêu chun v trinh d, có bang thac si hoac tin si dung
chuyên mon vó'i mon h9c ducrc phân cong trci giáng.
6. Các tnrOng hçp khác do Hiu trixOng trinh Giám dc EHQG-HCM xem xét quyt djnh.
Diu 28. Nhim viii và quyn cüa giãng viên, trq giáng
1.Nhim vii và quyn cüa giâng viên
Giang viên tham gia giãng dy trong chmng trInh dào tao thac Si cO nghia vi và
quyn h?n duçc quy djnh tai Diu 29 Quyt djnh s 160/QD-DHQG.
2. Nhim vi cüa giãng viên trci giãng
a) Chju sr phân cOng cña ging viên phii trách trirc tip và chju trách nhim truâc
giãng viên và nhà tnrOng di vOi cOng vic dugc giao;
b) Thrc hin bt k' hoc tt Ca các cOng vic sau nu thrqc phán cOng:
- Dir gi tat ca hoc mOt sO bui d h tr giáng viên huâng d.n hQc vien trong gi
h9c, lam bài tp trên lap;
- Chü dng hçn gap và lam vic ngoài gRc h9c cUa h9c viên, vài trng cá nhân hoac
nhOm hç'c viên chua hiu bài da duçic giang trên 1&p, hoac vng mat bui hçc tren lap
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tnràc do d giüp hçc viên CO th nm bat kp ni dung d h9c;
- Phii dao, hixóng dn si'ra bài tip, on tp cho hQc viên ngoãi gi?i hoc online;
- Phii trách mOt s6 nhóm nhO hçc viên lam tiu luan, t, chirc thão lun, báo cáo tiu
lun... cho h9c viên;
- Cham bài tp v nhà, tiu luan... cUa h9c viên khi thrçc giâng viên phân công;
- Chuan bj bài giàng cho giãng viên phii trách;
- Photocopy va phân phát tài lieu cho hçc viên;
- Gi.'ri file tài lieu h9c tp cho h9c viên thông qua email cüa lOp, thông qua các dixô'ng
link hoäc duOi các hInh thi'rc khác.
c) Nghiêm tue thirc hin the quy djnh cüa pháp 1ut, các quy dlnh cüa nha trixôiig.
3. Quyn eüa ging viên trq giãng: &rçlc quy djnh tti Khoãn 4 Diu 29 Quyt dnh so
160/QD-DHQG.
Diu 29. Can b hffOng dan 1un van
a) Ngoài các tiêu chuan v giãng viên, can b huàng dn lun van thc sT phái có khã
nang dc 1p tin hành và t chire nghien c1ru khoa h9c, có the cong trinh khoa h9c d cong
b& Can bt hi.ràng dn lun van do Tri.r&ng KhoaJB mOn quân 1 ngành d ci và do Hiu
tnr&ng ra quy& djnh phân cong.
b) Can b hxoiig dn luan van phãi th1rc hin dung các quy djnh, quy ch tha nhà
trixng; huOng dan, tu v.n, giüp do' h9c viên trong h9c tip, nghien ciru khoa hQc; trung th?c,
khách quail, cOng bang trong nghiên e1ru và di xi:r vOl hçc viên.
Diu 30. Nhim viii và quyn cüa h9c viên
1. N1iim vi cüa hoe viên
a) Thirc hin k hotch h9c tsp, chucing trInh h9c tsp, nghien ciru khoa h9c... trong thO'i
gian quy djnh cüa.Tru&ng;
b) Trung thrc trong h9c t.p, nghiên eiiru khoa hçc;
c) Bong h9c phi theo quy dnh;
d) Ton tr9ng nhà giáo, can b quãn l", nhân viên cüa trix&ng, khOng dUng bat ci.'r ap 1irc
não di vdi giãng viên, can bQ quan l, nhân viên d cO kt qua bce tap, nghiên oiru khoa hçc
theo mun chU quan;
e) Ch&p hành pháp lust cUa NM ni.rOc, ni quy cUa nhà tnthng;
f) Giii gin và bão v tài san cUa nhà trithng.
2. Quyn eüa hc viên
a) Bue nhà trung cung cap dy dU, chInh xác các thông tin v bce tp cUa minh;
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b) Ducic sü diing thu vin, tài 1iu khoa hçc, phông thi nghim, các trang thi& bj và ca
sà v.t ch.t ci'ia truàng và cci só phi hcip dao tao;
c) Duçic phãn hM kin vâi ngui có thm quyn cüa tnthng v hoat dng giãng dy cüa
giâng viên và các hoat dng lien quan d&i qua trinh tuyn sinh, t chi'rc quãn 1 dào tao thc si.
d) Duçc tham gia hoat dng cüa các doàn th& t chrc x hi trong tri.thng.

CHTXc1NG V
NHIM VJ CUA KHOA, BQ MON P1111 TRACH NGANH BAO T4O
VA PHONG DAO TO SAU D1 HQC
Diu 31. Nhiêm v1i cüa Khoa/Bô mon dào tao
1. Xây dirng chuang trmnh dào tao, giáo trInh, k hoach giãng day di vài các ngành
duc giao; 1p h s m ngành mâi khi dü diu kin.
2. T chirc và quãn 1 qua trInh dào tao theo cixong trinh dào tao d duqc Hiu trirng
phê duyt khi däng k m ngành dào tao.
a) Phân cong ging viên cO chuyên mon phü hqp xay dijng, cp nht d cuong mon
h9c, phi trách mon h9c, tham gia giãng day mon h9c, huOng din d tài;
b) D xut vOi phông DTSDH v vic m?yi giãng;
c) Hung dn, giám sat vic giãng day cña giâng viên, k
bão theo dung các quy djnh cüa tr1z6ng;

ca giãng

viên miii giãng dam

d) Kim tra và duyt d cuong chi tit mon h9c, d thi k& thüc mon h9c, th chirc quãn
I d cuong mon hoc;
e) T chirc ma mon h9c theo h so chuong trInh dào tao, dam bão h9c viên sam hoàn
thành các mon h9c b.t buc, các mon hc tiên quyt (nu cO).
3. Quân 1 vic hçctp và nghiên ciru cüa h9c vien, quãn 1 vic thi gitra kS', thi kt
thüc mon hQc, quãn 1 bang dim hQc tsp, cthng thai chuyn bang dim gc v phông DTSDH
trong thai gian 02 tun sau khi thi ht môn; d xuAt vài phông DTSDH v vic thay dM, b
sung nguai huOng dan, diu chinh ten d tài, gia han thai gian thixc hiên Juan van.
4. Xây drng k hoach quãng bá. tuyn sinh phü hçp vOi 11mg ngành dào tao, d xut
vOi nhà truang và phi hçrp vâi phông DTSDH thirc hin.
5. Cong bó cOng khai các van ban v dào tao trInh d thac si; chucing trInh dào tao,
rniic tiêu, chun du ra cüa chuong trInh dào tao, giáo trInh, k hoach giáng day; các d tài
lun van a thijc hin trên trang thôngtin din t1r (website) cña KhoaIB mon.
6. Dang k kim dnh chit lucmg giáo diic vOi Trung tam Quãn l2 Chit luçmg Giáo
diic; thirc hin dy dü các quy djnh v kim djnh ch.t luçmg giáo diic.
Diu 32. Nhim viii cüa Phông Dào tao Sau dai hQc
Di vài cong tac dào tao sau dai hoc, PhOng DTSDH có nhim vi ci th nhix sau:
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1. Soon tháo và trinh Hiu truông ra quyt djnh ban hành quy djnh c1i th lien quan
dn qua trInh dâo tao trInh d thac si trên ca s "Quy ch dào t?o trInh d thac sr' do DHQGHCM ban hânh.
2. Trong cong tác tuyn sinh, phông DTSDH giüp Hiu trung:
a) Xây drng k hoach, chi tiêu tuyn sinh sau dai bce hang 11am cña tnthng theo trng
khi ngành, ngành dão tao va báo cáo DHQG-HCM;
b) T chirc và quán l cong tác tuyn sinh hang näm man thU các quy djnh cUa Quy
ch dao tao thac Si; ra quyt djnh danh sách tráng tuyn, danh sách hc b6ng tuyn sinh, quy&
djnh th chUc cac khóa bi thrOng sau dai hc hoc nhüng tnthng hçp xét tuyn.
3. Trong cong tác t chi.'rc, Phông DTSDH có nhim vi:
a) Phi hçp vài the KhoaJB mon xây dirng chiio'ng trInh dào tao sau dai hoc, trinh
Hi dng Khoa hc va Dào tao Trithng, Hiu tri.r&ng, DHQG-.HCM xét duyt;
b) GiUp Hiu trtthng 1p h sci gUi DHQG-HCM däng k ngành!chuyen nganh dào tao
trInh d thac Si;
c) Cong M cong khai v k hoach, chi tiêu tuyn sinh hang näm; danh sách hc viên
t& nghip va c.p bang thac si trên trang thông tin din tfr (website) cUa phOng DTSE)H;
d) Phi hçTp vOi các Khoa/B mon phii trách ngành dào tao th chUc giáng day, thi kt
thUc mon hoc, bão v 1u.n van;
4. Phông DTSDH có trách nhim thirc hin cong vic quãn 1 hçc v11 cao hoc, cii th nhii:
a) Xây dirng k hoach-hec tp hang nãm cho tUng khóa dào tao;
b) Trinh Hiu trixng quyt dinh các ni dung: phê duyt danh sách hçc viên trUng
tuyk, quyt djnh cong nhn hc vien, quyt dinh cOng nhn t& nghip và cp bang thac Si;
c) Quãn 1 vic hçc tp và nghiên cUu cUa hc viên, quãn l ban gc bang dim, s cp
b&ng; quán l vic thi vã cp chUng nhn, bang dim h9c tap; quãn l vic cp bang thac Si
theo quy dinh hiên hanh, xem xet trmh Hiêu tnrcrng quyet dinh ye hoan thi, tam di.rng, nhâp
hc lai, xt'r l hc vii, chuyn cci sâ dào tao, các truông hçip hc vii dc bit và các nhim vii
kháe theo s1r phân cOng cUa Ban giám hiu;

5. Tham mi.ru thc hin dy dU ch dO báo cáo và liru trtt theo quy dnh cUa Quy ch
dào tao trInh do thac si cUa DHQG-HCM.

CHUONG VT
THANH TRA, KJM TRA, GIAI QUYET KHIEU MI, TO CÁO
VA XEY LY VI PILM
Diu 33. Thanh tra, kim tra
1. Phàng Thanh tra Pháp ch thirc hin thanh tra, kim tra cong táe dao tao trInh dO
thac si cUa ca s& dào tao theo quy dnh hin hành.
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2. Ni dung thanh tra, kim tra bao gm: qua trInh dào tio, coi thi, chm thi... K& 1un
thanh tra, kim tra và eác kin nghj (nu co) Se duçic ca s& dào tao thông báo cho Khoa!B
mon bAng vAn ban.
Diu 34. Khiu nai, t cáo
1.Các co' quan, t chirc, CA nhân có quyn khiu nai, th cáo v hott dng vi phrn quy
ch cüa Co s& dào tao, v gian 1n cña thI sinh, v sai pham trong thirc hin chuong trInh dào
tao, v quA trinh th chirc và quAil 1 dAo tao.
2. Vic giAi quyt khiu nai, tó cáo thrçic thxc hin theo quy djnh cUa pháp Iu.t v
khiu nai, t cáo hin hành.
Diu 35. Xi'r 1 vi pham
CA nhan hoc t chirc vi phm mOt trong cAc hành vi vi pham Quy dnh nay, tüy theo
tInh chit, mtrc d vi pham ma bj xir 1 kr 1uet, xir phat hành chinh hoc truy ciu trách nhim
hInh sr, nu hành vi vi pham gay thit hai thI phAi bi thuo!ng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Hiu tmng CO trách nhim thông bAo v vic x1r 1 vi pham di vâi thI sinh, hc viên,
cAn b, giAng viên tOi co quan, don vl hotc tâi dja phuong noi nguôi do dang lam vic, cu trü.

CHUONG VII
TO C1115C THITC HIN
Diu 36. Quy dlnh nAy Ap dimg cho khóa tuyn sinh trInh d thac sT tr nAm 2017 tth di.
Diu 37. CAn cr tInh hInh thirc t, Hiu tru&ng xem xét, quyt djnh diu chinh, b sung
the diu khoAn cña Quy djnh nay.!. '
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PHIJ LUC 1
Chun ting Anh du ra
cüa các chirong trInh (tao tio thc si tii truro'ng EDi hQc Quoc tê
(Kern theo các Quyet dinh so L% /QD-DHQT-DTSDHngayoeO tháng 11 näm 2018
cza Hiu trithng truz3'ng Dai hQc Quoc tê, DHQG-HCM)
1.Co bng t& nghip di hc hoc sau di h9c ti nithc ngoài ma ngôn ng dng trong
(tao to là tiêng Anh, dixqc cc quan có thâm quyên Cong nhn van bang theo quy djnh hin hành;
2. Co bng cir nhân chuyên ngành tiêng Anh;
3. CO mt trong các chthig chi: JELTS ~ 6.0, TOEFL iBT? 61 hoc B2.2
EPT10 ~ 276.

-

VNU-

4. Di vOi chtrcing trInh (tao to b.ng tMng Vit, các chirng chi áp ding cho chun ting
Anh dâu ra nhix sau: IELTS? 4.5, TOEFL iBT? 45, VNTJ-EPT? 201.
Ghi chü:
-

Các dim s6 nhu trên là dim thi thiu cn (tat drnyc.

Thôi gian cong nhn ching chi: bt k' thii dim nào trong thO'i gian (tao to vâi diu
kiên ching chi cOn hn 2 näm tIr ngày cap den ngày np ho sa (tang k3 xét dt chuân tiêng
Anh d.0 ra.
-

3
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PHU LUC 2
Các biu mu phiic vut chuoiig trInh dào to thac si
ti trtrrng Dji hQc Quôc té
(Kern theo các Quyt djnh so
/QD-DHQT-DTSDH ngày 20 tháng 11 náin 2018
cta Hiu tritóng trw&ng Dcii hQc QuOc té, DHQG-HCIvI)
- Biu mu 01 — DTSDH: Dcin diu chinh dang kV mOn h9c
- Biu mu 02— DTSDH: Dcm xin min giãm hQc phi
- Biu m.0 03 — DTSDH: Don xin di ten d tài Iun van
- Biu mu 04— DTSDH: Dan xin di giãng viên hixó'ng dn 1un van
- Biu mu 05— DTSDIEI: Don xin gia hn thii gian lam 1un van t& nghip
- Biu mu 06— DTSDH: Mu bia 1un van
- Biu mu 07— DTSDH: Dan dãng k xét tht nghip.
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f4J HQC QIJOC T - DI HQC QUC GIA TP.HCM
PHONGDAO TAO SAUDA3I HQC
No: 01 - DTSOH

DO'N DIEU CHINH DANG Kf MON HQC
(Xem hzróng din dJngkfd b-ang UéD thea)
Ho và ten h9c vien:

ID:

Chuyên ngành:
Email:

SDT:

Niên khóa: 20_- 20_ Hoc Id: 1 0

srr

Mon hpc

Ma

20

He o

Nhóm yêu cu
Thay d6i nhóm
Them Bó
Hiêntai
M64

(clii dànhchoOGA)

1
2
3
4
5
6

L"do:

Ch kf cüa hpc viên (bit buôc):

Ngày/tháng/näm:

ChO ki cüa GVHD/ Khoa (bt buôc):

Ngày/thang/nam:

MUG CAN HOAN TAT BO'! OGA
Ngixô'i nhân:
Ngày nhn:
Ngày ti-a I&i:

Ngirôith1

Ngy xfr l

No: 02 - DTSDH

TRUONG DJ HQC QUOC TE
PHONG DAO TIO SAU DAT HQC

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — T do — Hnh phüc
Thành phô' H C/il Minh, ngày

tháng.... näm 20....

IXN MN MIEN GIAM HQC PH!
KInh gfri: - Ban Giám hiu

- Phông Dào tto San Di hQc
•

Tôi ten:

Sinh ngày:

• Là hoc viên lOp:

MSHV

• S6 dii thoai

Email

/

.1

Khoa

Tôi thuic din duçc giãm h9c phI: (hQc vien dánh dau chéo (x) vào o vuông ma mInh thuc din dwçrc miEn
giám và ä'iên các thông tin thong thig).
1. Co anh chj em rut, vçi hoc chông dang hçc chixcmg trinh Di h9c
11]
•

Htên:

•

Là sinh viên lop:

Sinhngày:
MSHV/MSSV

.1

/

Khoa

2. Co anh ch em rut, vç ho.c chng dang hçc khóa sau chucmg trinh Sau di hQc do DHQT cp b.ng
•

HQ ten:

•

Là hc viên lop:

Sinh ngày:
MSHV/MSSV

.1

E

/

Khoa

3. Co anh chi em rut, vç hoc chng dang hçc cüng khóa nhung np h so dir thi tuyn sinh sau - LI]
chucrng trinh Sau di hçc do DHQT cap bang
• Hç ten:
Sinh ngày:
.1......./
•

Là hçc viên lOp:

.. MSHV/MSSV

Khoa

4. Co cha hoc m là can bO viên chrc cüa trixông, dang h9c Sau di hçc ti DHQT, thii gian lam vicL1
thrói 3 nm
• HQ ten:
Sinh ngày:
.1
/
•

Don vj cong tác:

5. Co cha hoAc me là can b viên chrc cüa trl.r&ng, dang hc Sau di h9c t.i DHQT, thai gian lam vic LI]
tr 3 nm trO len
• H9tên:
Sinhngày. ......../.......I
•

Don vj cong tác:

6. Là can b vien chirc trong trithng dixçic cir di hc tflnh d
näm den di.rOi 3 näm
• Dan vj cong tác:

thc si ti DHQT, thai gian lam vic ti.r 2 J

7. Là can b viên chrc trong tri.thng dixçc cr di h9c trInh d thc sT ti DHQT, thôi gian lam vic tir 311
nam trO len
• Dan vj cong tác:
Kinh d nghj Ban Giám hiu, PhOng Dào to Sau Di h9c xem xét giãi quyt cho tôi/anh chj em rut, vçi
hoc chông thxgc min giãm h9c phI theo quy dnh cüa nhà tnxng.
Tran trQng,
Ngtrô'i vit don
(I ghi To hc ten)

No: 03- DTSDH
TRU'ONG DiJ HQC QUOC TE
KIIOA QUAN Tifi JUN11 DOANII

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tij do — Hanh phüc
TPHC ngày ... rháng ... näin ......

DON XIN DOI TEN BE TAI LUiN VAN
Kfnh glri:

Ban Giám Hiu trtrôiig D3i hQc Qnc T - DHQG TPHCM
Phông Dao To trirông Di hQc Quc T - DHQG TPHCM
Lânh dao Khoa/Bô mon

Tôi ten là:

Sinh ngày:

MSSV:

Hpc viên lop:

Tôi lam dn nay kfnh mong nhà tnrông xem xét cho tôi di.rçic di ten d tài lun van cho dçt
lam luân van tài.
Vâi ten d tai mOi là:

GVHD:
VI 11 do:

kinGVHD:

Tôi xin cam kt së hoànthânh lii9n Van t& nghip dUng theo quy djnh cüa trixô'ng .Rât mong
nhn duçc sir chip thun cüa Qu nhà truxng.
Xin tran trng cam on.
Xác nhân cüa KhoaJB mOn

ChfrKI
GVIID

ChfrK1
HQc viên

TRLTONG DJ HOC QUOC TE
KHOAJBM

No: 04- DTSDH
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI]T NAM
Dc 1p — Tr do — Hnh phác
TP.HCMç ngày ... tháng ... nám ......

DN XIN DOI GIANG VIEN HUONG DAN LUiN VAN
KInhgüi:

Ban Giám Hiu trir?mg Di hQc Quc T - J3HQG TPHCM
Phông Dào Tto San D3i h9c trtrôiig Di h9c Quic T - DHQG TPHCM
Lânh dao Khoa/Bô mon

Tôi ten là:

Sinhngày:

MSHV:

HQc viên lrp:

Tôi lam dan nay kmnh mong nha triIYng xem xét cho tôi di.rçc d6i giãng viên huóng dn cho d tài hin
t?i ciiatôi.
Ten d tài:

Tin d thrc hin (h9c viên tham gia Chirang trthh Nghiên ciru mói din ph.n nay):
Chira báo cáo tin do

fl

Dã báo cáo tik do

E

GVIID Cu:

GVIIID mói:
Ho ten:
H9c ham, hçc vj:
Chrc vi, dcm vj cong tác hin ti:

LI do chuyn d& giãng viên:

' kin cüa GVHD Cu:

Tôi xin cam két se hoãn thành lun van t& nghip dung theo quy djnh cña tri.r?Yng. Rt mong nhân dixçc
sr chp thun cüa Qu nhà tru&ng.
Xin tran tr9ng cam (In.

Xác nhn cüa
Khoa/Bmôn

Xác nhn cüa
GVHD cU

Xác nhn cüa
GVHD mói

Chuki
Hoc viên

No: 06- DTSDH

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC
INTERNATIONAL UNIVERSITY
SCHOOL/DEPARTMENT OF

TITLE OF THESIS

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of
Master of

Student: FULL NAME —
ID:NO
Thesis advisor: TITLE - FULL NAME

Ho Chi Minh city, Vietnam
Month/Year

Di hçc Quc gia TP. H ChI Minh
Trirông Diii h9c Quôc t

No: 05 -DTSDH
Cong hôa Xä hi Chü nghia Vit Nam
Dc 1p- Tir do- Hnh phüc

Don xin gia hn thô'i gian lam 1un van tot nghip
(Dành cho hoc viên Sau Di hoc)

Kfnhgiri:
K/wa
Dông kfnh gài: P/thng Dào 4w trw&ng Dcii hc Quoc tê

HQ và tên

; Sinh ngày

Ma s h9c viên

. Chuyên ngànlr

Là Hc viên Cao h9c khóa .........ngành
Din thoti

; Di dng

; Mai1

Xin dixçic gia han th&i gian báo v 1un van dn tháng ... näm
Ldo

Xin trân trçng cam mi.
Xác nhn cüa Giáng viên Hrncng dn

Xác nhn cüa Khoa

Tp.HCM, ngày tháng.....näm
Hoc viên k3 ten

Xác nhn cüa Phông Dào tao SDH

No: 07- DTSDH
CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip — Tr do — Hnh phüc

TRU'ONG DAT HQC QUOC YE
PHONG DAO TAO SAU DAT HQC

D€IN BANG K( XET TOT NGHIP
1. Thông tin hçc viên:
Hç tên
Ngày sinir
Lâp

.MSHV
.Ncii sinfr
Chuyên ngànlr

S DT lien lc

Email

2. Phn thông tin 1un van:
Ten d tài

Giãng viên hiró'ng dn
NgàybãovLV

NoibãovLV

3. H scr np d xét tt nghip:

-

Li
L lich khoa h9c (co dan ãnh và xác nhn)
03 hinh 3x4 (nan trng, chiip trong vông 6 tháng, trang phic ljch sr) LI
Bàn sao bng t& nghip Di hpc (co cong chfrng trong vông 6 tháng) LI
Bãnsaogiykhaisinh
LI
LI
Chirng chitingAnhtheoquidjnh
(

.)

Tôi xác nhn dã hoàn tt vic dóng hpc phi tt cã các mon h9c cüa chiwng trinh.
Tôi cam doan nhing thông tin tôi khai ben trên và h sci np dinh kern là hoàn toàn chInh xác.
MQi s khác biçt tôi sê hoàn toàn chju trách nhiçm.

Ngirôi np

Tp.HCM ngày tháng nárn
Can b nhn ho sO'

1

