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ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:     Thành phố Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về đào tạo liên thông từ trình độ thạc sĩ  
lên trình độ tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các 
cơ sở giáo dục đại học thành viên;  

 Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo 
trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo 
trình độ tiến sĩ; 

 Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo liên thông từ 
trình độ thạc sĩ lên trình độ tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.        

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, Trưởng các ban chức 

năng liên quan, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc được Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, các tổ 
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT, ĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 
Nguyễn Minh Tâm 

152/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 02 năm 2023
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Đào tạo liên thông từ trình độ thạc sĩ lên trình độ tiến sĩ  
tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-ĐHQG ngày      tháng      năm 2023 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

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

 1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông từ trình độ thạc sĩ lên trình độ 
tiến sĩ, sau đây gọi tắt là đào tạo liên thông trình độ ThS-TS (còn gọi là đào tạo tích 
hợp trình độ ThS-TS), bao gồm những nội dung đặc thù cho chương trình. Các nội 
dung còn lại trong quá trình thực hiện đào tạo liên thông trình độ ThS-TS không nêu 

trong Quy định này, được tham chiếu và thực hiện theo các quy chế, quy định đào tạo 
trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh (ĐHQG-HCM). 

 2. Đối tượng áp dụng: trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên, 
khoa, phân hiệu và đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM được Giám đốc ĐHQG-HCM 

giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào 
tạo), các tổ chức và cá nhân có liên quan.  

 3. Quy định này không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo với nước 
ngoài trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.  

 Điều 2. Mục tiêu đào tạo 

 1. Giúp người học có học lực khá, giỏi rút ngắn thời gian học tập so với tổng 
thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ của ngành tương ứng, bằng việc 
cho phép người học đăng ký học và tích lũy các môn học thuộc chương trình đào tạo 
trình độ tiến sĩ trong quá trình tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các môn 

học tích lũy này được xét công nhận cho các môn học trong chương trình đào tạo trình 

độ thạc sĩ.  

 2. Tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến trong khu vực và thế giới, thu 

hút người học tiếp tục phát huy năng lực học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với chương trình 
đào tạo hợp lý, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển 
kinh tế, xã hội. 
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 Điều 3. Thời gian đào tạo  

 1. Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 
hiện hành, căn cứ chương trình đào tạo tại Điều 6 của Quy định này, cơ sở đào tạo quy 

định cụ thể thời gian đào tạo chuẩn, thời gian đào tạo tối đa của từng chương trình đào 
tạo.  

 2. Thời gian đào tạo của người học được tính từ khi có quyết định nhập học của 
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đến thời điểm hoàn thành đánh giá luận án cấp 
đơn vị chuyên môn, trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và thành lập Hội 
đồng đánh giá luận án cấp cơ sở đào tạo.    

 Điều 4. Điều kiện đăng ký, thủ tục đăng ký các ngành tham gia đào tạo liên 

thông trình độ ThS-TS 

 1. Điều kiện đăng ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS là một trong những 
trường hợp sau: 

 a) Cơ sở đào tạo đã đạt chứng nhận kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu 

chuẩn quốc tế: được đăng ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS đối với tất cả các 
ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sở đào tạo.  

 b) Cơ sở đào tạo có các ngành đã được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn khu vực 
AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) hoặc đạt chứng nhận kiểm 
định quốc tế cấp chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ: được đăng 
ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS đối với các ngành đã được đánh giá, kiểm định. 

 c) Cơ sở đào tạo được đăng ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS đối với các 
ngành có chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM, chương trình đào tạo 
kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) và chương trình tiên tiến theo Đề án của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu theo phương thức 
1, chương trình đào tạo tiến sĩ theo phương thức 1, các chương trình chất lượng cao, 
các chương trình xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín khu vực và thế giới được 
ĐHQG-HCM công nhận, các chương trình đã triển khai đào tạo liên thông đại học – 

thạc sĩ.  

 d) Các trường hợp khác do Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, phê duyệt. 

 2. Thủ tục đăng ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS 

 a) Cơ sở đào tạo xây dựng, ban hành: các quy định chi tiết về tuyển sinh, đào 
tạo liên thông trình độ ThS-TS theo Điều 14 của Quy định này; chương trình đào tạo 
liên thông trình độ ThS-TS của ngành đăng ký theo Điều 6 của Quy định này; quy 

định chi tiết và chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định hiện hành và thông 

qua Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo. 
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 b) Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ theo điểm a khoản 2 Điều này, kèm minh chứng điều 
kiện đăng ký đào tạo liên thông trình độ ThS-TS theo khoản 1 Điều này đến ĐHQG-

HCM để báo cáo. 

 c) Cơ sở đào tạo công bố công khai các quy định về tuyển sinh, đào tạo liên 

thông trình độ ThS-TS, chương trình đào tạo và danh mục các ngành phù hợp để dự 
tuyển vào các ngành đào tạo liên thông trên các phương tiện truyền thông của cơ sở 
đào tạo và triển khai đào tạo liên thông trình độ ThS-TS các ngành này.  

 Điều 5. Dự tuyển vào chƣơng trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS 

 1. Hình thức tuyển sinh và chỉ tiêu   

 a) Hình thức tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ThS-TS: xét tuyển. 

 b) Chỉ tiêu tuyển sinh không vượt quá 50% chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ của 
ngành tương ứng. Cơ sở đào tạo quy định về thời điểm tính chỉ tiêu đảm bảo tuân thủ 
theo quy định hiện hành. 

 2. Đối tượng  

 a) Người dự tuyển là học viên cao học có điểm trung bình chung tích lũy đạt 
loại khá trở lên tính đến thời điểm xét tuyển (theo thang điểm và cách xếp loại kết quả 
học tập theo quy định hiện hành) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đào tạo 
liên thông trình độ ThS-TS; hoặc 

 b) Học viên cao học là tác giả chính (theo quy định của tạp chí hoặc hội nghị) 
của ít nhất 01 báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được chấp nhận công bố 
hoặc công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus, hoặc 
danh mục do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định, hoặc học viên tham gia đề tài 
nghiên cứu khoa học được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) tài trợ, hoặc học viên đạt các giải thưởng nghiên cứu khoa học do cơ sở 
đào tạo quy định.  

 3. Thời gian và tiêu chí xét tuyển  

 Cơ sở đào tạo xây dựng quy định chi tiết về thời gian xét tuyển, điều kiện, quy 

trình và tiêu chí xét tuyển người học vào chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-

TS. 

 4. Kết quả xét tuyển 

 Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận danh sách người học trúng 
tuyển vào chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS sau mỗi kỳ tuyển sinh. 
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 Điều 6. Chƣơng trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS 

 1. Cấu trúc chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS gồm hai phần: 
phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và phần chương trình đào tạo trình độ tiến 

sĩ. Chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS được thiết kế theo quy định của 
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, theo 

mẫu tại Phụ lục của Quy định này. 

 2. Các môn học, học phần trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tổ chức 
giảng dạy trong phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ được xét công nhận cho các 
môn học, học phần ở trình độ thạc sĩ. Cơ sở đào tạo quy định chi tiết đối với việc xét 
công nhận cho các môn học, học phần này.     

 3. Cơ sở đào tạo quy định các môn học, học phần của chương trình đào tạo trình 
độ tiến sĩ giảng dạy trong phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Tổng số tín chỉ 
của các môn học, học phần không quá 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ 
tiến sĩ; các môn học, học phần này phải có trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 
của ngành tương ứng. Chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS phải được cập 
nhật định kỳ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM và đảm bảo tổng số tín chỉ tích 
lũy tuân thủ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện 
hành.   

 4. Luận văn thạc sĩ được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, luận 
án tiến sĩ được thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của ĐHQG-

HCM và của cơ sở đào tạo. Luận văn thạc sĩ có thể được phát triển tiếp thành luận án 
tiến sĩ. Cơ sở đào tạo quy định chi tiết đối với việc phát triển luận văn thạc sĩ thành 

luận án tiến sĩ.   

 5. Các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu trong quá trình học chương trình 

đào tạo liên thông trình độ ThS-TS, liên quan đến đề tài nghiên cứu trình độ tiến sĩ, 
được sử dụng trong quá trình học chương trình tiến sĩ.  

 6. Trong quá trình học chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS, sau khi 

người học hoàn thành chương trình thạc sĩ, cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá, xét tuyển 

để người học chuyển từ giai đoạn đào tạo thạc sĩ sang giai đoạn đào tạo tiến sĩ. Cơ sở 
đào tạo quy định chi tiết đối với việc tổ chức đánh giá, xét tuyển chuyển giai đoạn này, 

phù hợp với Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ hiện hành.  

 Điều 7. Giảng viên, ngƣời hƣớng dẫn 

 1. Giảng viên giảng dạy phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đảm bảo tiêu 
chuẩn giảng viên theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM; 

giảng viên giảng dạy phần chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đảm bảo tiêu chuẩn 
giảng viên theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM. 
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 2. Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ có thể tiếp tục làm người hướng dẫn luận 
án tiến sĩ và phải đáp ứng các quy định về người hướng dẫn theo Quy chế đào tạo trình 
độ tiến sĩ hiện hành.  

 Điều 8. Những thay đổi trong quá trình đào tạo 

 Cơ sở đào tạo quy định về những thay đổi trong quá trình đào tạo liên thông 

trình độ ThS-TS để đảm bảo quyền lợi của người học. 

 Điều 9. Cấp bằng 

 1. Người học sau khi hoàn thành phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 

đủ điều kiện theo quy định hiện hành được cấp bằng thạc sĩ; người học sau khi hoàn 
thành phần chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và đủ điều kiện theo quy định hiện 
hành được cấp bằng tiến sĩ. 

 2. Việc cấp bằng của cơ sở đào tạo tuân thủ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc 
sĩ, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Quy chế văn bằng, chứng chỉ hiện hành của 
ĐHQG-HCM. 

 Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo  

 1. Ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể việc quản lý và vận hành chương 
trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS tại cơ sở đào tạo. 

 2. Xây dựng cơ chế, chính sách (học bổng, miễn giảm học phí, điểm thưởng, 
công nhận tín chỉ môn học,...) để khuyến khích người học chương trình đào tạo liên 
thông trình độ ThS-TS có công bố khoa học hoặc đạt các giải thưởng nghiên cứu khoa 
học.  

 3. Quản lý và vận hành các chương trình đào tạo liên thông trình độ ThS-TS 

theo quy định. 

 4. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và lưu trữ theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM. 

 Điều 11. Chế độ báo cáo 

 1. Cơ sở đào tạo thực hiện chế độ báo cáo theo các quy chế, quy định hiện hành 
và các báo cáo khác liên quan khi ĐHQG-HCM yêu cầu. 

 2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng 
của báo cáo. 
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 Điều 12. Thanh tra, kiểm tra 

 1. ĐHQG-HCM thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo liên thông trình 

độ ThS-TS của các cơ sở đào tạo theo các quy định hiện hành. 

 2. Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: tuyển sinh, quá trình đào tạo và cấp 
bằng. Kết luận thanh tra, kiểm tra và các kiến nghị (nếu có) sẽ được ĐHQG-HCM 

thông báo cho cơ sở đào tạo bằng văn bản. 

 3. Thủ trưởng cơ sở đào tạo tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ về 
công tác tuyển sinh, quá trình đào tạo và cấp bằng chương trình liên thông trình độ 
ThS-TS tại cơ sở đào tạo; triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, bất cập 
trong quá trình tổ chức thực hiện được nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra; báo cáo 
ĐHQG-HCM kết quả thực hiện theo kết luận thanh tra, kiểm tra. 

 Điều 13. Đình chỉ tuyển sinh các ngành tham gia đào tạo liên thông trình 

độ ThS-TS 

 1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định đình chỉ tuyển sinh đào tạo liên thông 

trình độ ThS-TS đối với ngành đào tạo vi phạm các quy định hiện hành về đào tạo liên 

thông trình độ ThS-TS và báo cáo ĐHQG-HCM. Trong thời gian đình chỉ tuyển sinh, 
cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho các khóa đã trúng tuyển 
và đang theo học theo quy định. 

 2. Sau khi đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển 
sinh được khắc phục, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định cho phép tuyển sinh, đồng 
thời có văn bản báo cáo ĐHQG-HCM trước khi tổ chức thực hiện tuyển sinh trở lại.  

 3. Giám đốc ĐHQG-HCM đình chỉ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ThS-

TS đối với các ngành vi phạm quy định mà cơ sở đào tạo không chấp hành thực hiện 
đình chỉ. Việc xem xét cho phép tuyển sinh trở lại của các ngành này do Giám đốc 
ĐHQG-HCM quyết định. 

 Điều 14. Tổ chức thực hiện 

 1. Những quy định chi tiết để vận hành, tổ chức đào tạo liên thông trình độ 
ThS-TS không đề cập trong Quy định này do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định, 
đảm bảo tuân thủ theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Quy chế đào tạo trình độ 
tiến sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM. 

 2. Cơ sở đào tạo xây dựng, thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo quy định 
chi tiết về tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ ThS-TS và chương trình đào tạo; báo 
cáo ĐHQG-HCM trước khi tổ chức đào tạo. 

 3. Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định điều 
chỉnh, bổ sung Quy định này. Trong các trường hợp đặc biệt, cơ sở đào tạo báo cáo 
ĐHQG-HCM xem xét quyết định./. 



7 

 

Phụ lục 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

TỪ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LÊN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
NGÀNH:………………………………….  

(Kèm theo Quyết định số......../QĐ-ĐHQG ngày     tháng     năm 2023 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. Thông tin chung về chƣơng trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo 

+ Tiếng Việt:  

+ Tiếng Anh:  

- Mã ngành đào tạo 

+ Thạc sĩ: 
+ Tiến sĩ: 
- Hình thức đào tạo 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp 

+ Thạc sĩ:  
+ Tiến sĩ:  

2. Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo: nêu khái quát những kiến thức, kỹ năng đào 
tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể 
đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp. 

3. Đối tƣợng tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh 

4. Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

5. Ma trận các môn học và chuẩn đầu ra  

6. Điều kiện tốt nghiệp 

7. Thời gian đào tạo 

8. Nội dung chƣơng trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: ......tín chỉ (tối thiểu..... , tối đa.......). Bao gồm: 
- Phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: ......tín chỉ  
- Phần chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: ......tín chỉ  
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DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN  
 Liệt kê các môn học/học phần thuộc nội dung CTĐT theo các đề mục: mã số 

môn học/học phần, tên môn học/học phần, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực 
hành, thí nghiệm hoặc thảo luận).  

STT 

Mã số 

môn học/ 

học phần 

Học 
kỳ 

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

Ghi 

chú Tổng số LT TH, TN, TL 

Phần chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ 
   Khối kiến thức chung     

   - ...     

   
Khối kiến thức cơ sở và 
ngành 

    

   Các học phần bắt buộc     

   - ...     

   Các học phần lựa chọn     

   - ...     

   Luận văn thạc sĩ     

   ....     

Phần chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ  

   
Các học phần bắt buộc, 

chuyên đề 
   

 

   - ...     

   Các học phần lựa chọn     

   - ...     

        

   Luận án tiến sĩ     

   ....     

   Tổng cộng     

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 
TIẾN SĨ GIẢNG DẠY TRONG PHẦN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

STT 

Mã số 

môn học/ 
học phần 

Tên môn học/học 
phần 

Số TC 

Mã số 

môn học/ 
học phần 

Tên môn học/học 
phần 

Số TC 

1       

...       

Tổng cộng  Tổng cộng 
 

_________________________________________________________________ 

Ghi chú: CSĐT có thể thay đổi biểu mẫu nhưng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Phụ lục này. 

2 


