
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  /QĐ-ĐHQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

ngành Công nghệ Thông tin 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo 

dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình 

độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 

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

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

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

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định mở ngành đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 26 tháng 3 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo Sau 

Đại học; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH ngày 20 tháng 11 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý đào 

tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Thông tin của Trường 

Đại học Quốc tế đính kèm công văn số 843/ĐHQT-ĐTSĐH ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Trường Đại học Quốc tế; 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 
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Căn cứ Công văn số 2219/ĐHQG-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Trường Đại học Quốc tế mở 

ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Thông tin; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học Đào tạo nhà trường và Trưởng phòng Phòng 

Đào tạo Sau Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Công nghệ Thông tin, mã ngành 

đào tạo 8480201 tại Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG-HCM). 

Điều 2. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh 

giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Quốc tế. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trưởng khoa Khoa Công nghệ 

Thông tin, Trưởng phòng các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- ĐHQG-HCM (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (để thông báo); 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Trần Tiến Khoa 
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