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Chương 1.
Điều 1.

Quy định chung

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (CTCLC) tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin
(ĐHCNTT) được thực hiện theoquy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ của
Trường ĐHCNTT và các quy định cụ thể về đào tạo áp dụng cho hệ đại học hệ chính quy. Quy
định này quy định một số vấn đề khác biệt hoặc quy định thêmđối vớiđào tạo chương trình
chất lượng cao.
Quy định này áp dụng cho các đơn vị quản lý CTCLC, các đơn vị chuyên môn phụ trách
chương trình đào tạo CLC, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên các CTCLC của Trường
ĐHCNTT.
Điều 2.

Giải thích từ ngữ

Chương trình đào tạo đại trà là chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy được
ĐHQG-HCM cho phép triển khai đào tạo tại Trường ĐHCNTT, có mức trần học phí theo quy
định hiện hành của Chính phủ.
Chương trình đào tạochất lượng cao (CTCLC) là CTĐT có các điều kiện đảm bảo chất
lượng và chuẩn đầu ra cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng của cùng một ngành
hoặc chuyên ngành đào tạo.
Ngoại ngữ chính của chương trình đào tạo chất lượng cao (sau đây gọi tắt là ngoại ngữ) là
ngoại ngữ mà chương trình chất lượng cao có tổ chức giảng dạy trong chương trình đào tạo và
sử dụng để giảng dạy một số môn chuyên ngành.
Website môn học: Mỗi lớp học lý thuyết được cấp 01 website môn họcvào đầu học kỳ tại hệ
thống hỗ trợ học tập của Trường (courses.uit.edu.vn).
Chương trình đào tạo đại trà tương ứng: là chương trình đào tạo đại trà của cùng một
ngành hoặc chuyên ngành với chương trình đào tạo chất lượng cao.
Đơn vị phụ trách chuyên môn (sau đây gọi tắt là đơn vị chuyên môn): Khoa, bộ môn được
giao phụ trách về mặt chuyên môn cho các CTCLC
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Điều 3.

Mục đích đào tạo chất lượng cao

Nhằm thực hiện tầm nhìn, sứ mạng của Trường ĐHCNTT,đào tạo nguồn nhân lực có tính
cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Điều 4.

Tổ chức vàđiều hành CTCLC

Ban điều hành chương trình chất lượng cao (BĐH) chịu trách nhiệm điều hành và quản lý
tất cả các CTCLC của Trường dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
BĐH do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập, bao gồm các thành phần sau:
• Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm Trưởng Ban;
• Trưởng văn phòng các chương trình đặc biệt làm Ủy viên thường trực;
• Đại diện các đơn vị chuyên môn phụ trách ngành đào tạo của CT CLC;
Điều 5.

Chương trình đào tạo

CTCLC được xây dựng trên nền chương trình đào tạo đại trà tương ứng được xây dựng
theo quy định xây dựng chương trình đào tạo của Trường ĐHCNTT. CTCLC có sự khác biệt
so với chương trình đào tạo đại trà ở những điểm dưới đây:
-

Chuẩn đầu ra của CTCLC phải cao hơn chuẩn đầu ra của CTĐT đại trà tương ứng về năng
lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi
trường công tác.

-

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ: để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất chương trình ngoại
ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo và có một trong các chứng chỉ ngoại ngữđạt trình
độ tối thiểu bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể, đối
với ngoại ngữ tiếng Anh, sinh viên phải đạt trình độ tối thiểu tương đương từ TOEIC 551
điểm cho kỹ năng nghe – đọc và từ 241 điểm cho kỹ năng nói – viết.

-

Để đảm bảo tính liên thông giữa CTCLC và chương trình đào tạo đại trà, CTCLC và
chương trình đào tạo đại trà tương ứng không được khác biệt về nội dung quá 10% số tín
chỉ.

-

Đề cương các môn học có các phần dành riêng cho CTCLC, thể hiện việc áp dụng phương
pháp giảng dạy tiên tiến và có cách thức đánh giá môn học phù hợp.Ngoài nội dung giảng
dạy chính như chương trình chính quy đại trà, các môn học của CTCLC có thể có thêm các
nội dung tăng cường và một số buổi "seminar ngoại khóa".
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-

Chương trình đào tạo có những môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữchiếm
tối thiểu 20% tổng số tín chỉ của các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành; các môn này
được xác định cụ thể trong chương trình đào tạo của CTCLC và được bố trí giảng dạy từ
học kỳ thứ 4 trở đi.

-

Việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp là bắt buộc đối với tất cả sinh viên CTCLC.

Chương 2.Tổ chức đào tạo, đảm bảo và kiểm định chất lượng
Điều 6.
-

Tổ chức chương trình

Các lớp CLC được ưu tiên về cơ sở vật chất cho việc học tập và nghiên cứu. Các lớp CT
CLC được trang bị phòng học riêng có các thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập hiện đại; có
đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài nước và được cập nhật thường xuyên; có thư
viện và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên tra cứu và sử dụng trong giảng dạy,
học tập và NCKH.

-

Về chất lượng quản lý và giảng dạy: Các lớp CLC được quản lý và giảng dạy bởi các cán
bộ có chuyên môn giỏi và có kinh nghiệm trong công tác, đảm bảo chất lượng đào tạo và
dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao cho sinh viên.
Điều 7.

-

Tổ chức lớp

Lớp học phần: Quy mô lớp học không quá 45 SV/lớp đối với môn học lý thuyết, không
quá 15 sinh viên/nhóm đối với lớp thực hành và không quá 30 sinh viên/nhóm thảo luận và
giải bài tập.

-

Lớp sinh hoạt: Quy mô lớp học không quá 45 SV/lớp, do một cố vấn học tập quản lý.
Điều 8.

-

Đội ngũ quản lý và cố vấn học tập

Cố vấn học tập (CVHT): mỗi lớp sinh hoạt do một CVHT phụ trách, CVHT do đơn vị
chuyên môn đề xuất vào đầu mỗi năm học đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của
Trường. CVHT làm nhiệm vụ theo quy định chung của trường, ngoài ra CVHT của các
CTCLC dành tối thiểu 04 giờ làm việc/tuần để gặp gỡ sinh viên tại trường nhằm nắm bắt
tình hình học tập, sinh hoạt và đề xuất hỗ trợ kịp thời đến các đơn vị liên quan. CVHT có
trách nhiệm công bố giờ và địa điểm làm việc cho sinh viên tại trang thông tin điện tử và
bảng thông báo của đơn vị chuyên môn.
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-

Cán bộ phụ trách đào tạo và hỗ trợ sinh viên:phải có đủ năng lực chuyên môn, có kinh
nghiệm trong quản lý đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý liên quan; có
năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.
Điều 9.

Phương thức xét tuyển

Việc xét tuyển vào CTCLC thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây:
9.1. Tuyển sinh viên năm nhất
Thực hiện theo phương thức tuyển sinh hàng năm của hệ đại học chính quy. Chỉ tiêu
tuyển vào CTCLC nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường
9.2. Tuyển sinh viên năm trên
Tuyển bổ sung vào CT CLC vào đầu mỗi học kỳ nhưng không muộn hơn cuối năm thứ
hai. Nếu ngành đào tạo CLC có tiến hành phân ngành/chuyên ngành vào giữa khóa học thì bắt
buộc phải tổ chức tuyển bổ sung vào CT CLC không muộn hơn thời điểm phân ngành/chuyên
ngành này.
Việc xét tuyển thực hiện theo các tiêu chí sau:
-

Sinh viên tự nguyện tham gia vào CTCLC.

-

Sinh viên đang theo học cùng khóa, cùng ngành với lớp CLC tương ứng. Trường hợp
cần thiết Khoa có thể thông báo tuyển từ sinh viên một số ngành/chuyên ngành khác
cùng khóa nếu ngành đó chưa có sự khác biệt đáng kể về chương trình đào tạo so với
ngành đang đào tạo CLC (số tín chỉ khác biệt < 10%).

-

Có điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

-

Sinh viên không thuộc diện chậm tiến độ theo kế hoạch đào tạo.

-

Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBTL) tính tới thời điểm xét không dưới 5.0 và điểm
trung bình học kỳ gần nhất không dưới 5.0, điểm trung bình các môn ngoại ngữ trong
CTĐT không dưới 6.5.
Đơn vị mở ngành đào tạo CLC có trách nhiệm thông báo tuyển sinh theo kế hoạch

tuyển sinh hàng năm của Trường và theo từng học kỳ đối với phương án tuyển sinh viên năm
trên.
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Điều 10. Chuyển từ CTCLC sang chính quy đại trà
Sinh viên có thể xin chuyển sang chương trình đại trà trong vòng 04 học kỳ đầu tiên nếu có
hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBTL) tính tới
thời điểm xét không dưới 6.5 và có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của
chương trình chính quy đại trà tương ứng.
Sinh viên làm đơn xin chuyển chương trình kèm các minh chứngđể Ban Giám hiệu xem
xét và ra quyết định.
Sinh viên được chuyển ra khỏi chương trình sẽ được bố trí vào lớp chính quy đại trà cùng
khóa và thuộc ngành/chuyên ngành tương ứng với ngành đào tạo CLC mà sinh viên đang học.
Điều 11. Đào tạo ngoại ngữ
-

Vào đầu khóa học, tất cả sinh viên CT CLC phải tham dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào để
phân loại theo quy định chung của trường.

-

Sau học kỳ thứ 4, sinh viên phải đạt được chuẩn quá trình về ngoại ngữ, cụ thể đối với
tiếng Anh làtối thiểu tương đương TOEIC 450 cho kỹ năng nghe – đọc;sinh viên không đạt
chuẩn quá trình chỉ được đăng ký học tối đa 02 môn (kể cả học lại và cả thiện) để rèn luyện
ngoại ngữ cho đến khi đạt chuẩn quá trình.

-

Nhằm tăng cường kỹ năng ngoại ngữ song song với việc trang bị kiến thức chuyên ngành
cho sinh viên, những môn học giảng dạy bằng ngoại ngữ được triển khai giảng dạy theo lộ
trình được thiết kế trong chương trình đào tạo.

-

Tùy theo tình hình cụ thể, Trường có thể mở các chương trình ngoại ngữ tăng cường nhằm
giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra theo quy định.
Điều 12. Giảng viên và trợ giảng
12.1. Giảng viên
-

Giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên,riêng giảng viên dạy các học phần thuộc
khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh
giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học
của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành
đặc thù);Có kinh nghiệm giảng dạy liên quan đến ngành đào tạo chất lượng
cao từ 03 năm trở lên; Có phương pháp giảng dạy hiệu quả.
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-

Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữphải đạt thêm trình
độ ngoại ngữbậc 5/6trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (cụ
thể đối với tiếng Anh là TOEIC từ 786 cho kỹ năng nghe – đọc và từ 311 cho
kỹ năng nói – viết hoặc tương tương) hoặc được đào tạo trình độ đại học trở
lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ đó.

-

Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy CTCLC do Hiệu trưởng phê
duyệt theo đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn hoặc Hội đồng khoa học và
đào tạo của Trường, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của
Trường.

-

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, mỗi giảng viên được mời giảng dạy tối đa
02 môn học cho 01 khóa trong 01 học kỳ.

-

Đơn vị chuyên môn có trách nhiệm phân công giảng viên giảng dạy hoặc mời
giảng viên thỉnh giảng khi cần thiết.

-

Giảng viên thỉnh giảng phải cung cấp lý lịch khoa học và bằng cấp cho đơn vị
quản lýtrong lần đầu tham gia giảng dạy và bổ sung khi có cập nhật, ký hợp
đồng giảng dạy với nhà trường, tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
sau khi kết thúc giảng dạy môn học

-

Việc giảng dạy phải được thực hiện trên quan điểm lấy người học làm trung
tâm. Người học phải được tạo điều kiện để thể hiện vai trò chủ động trong
tiến trình học tập. Giảng viên được khuyến khích giảng dạy bằng song ngữ, sử
dụng giáo trình và tài liệu tham khảo bằng ngoại ngữ; khuyến khích các bài
tập, đồ án, bài thuyết trình … của sinh viên viết bằng ngoại ngữ, giải đáp thắc
mắc kịp thời cho sinh viên trong vòng 24 giờ thông qua website môn học của
Trường.

-

Trong tuần đầu tiên của học kỳ, giảng viên phải thông báo công khai cho sinh
viên về đề cương giảng dạy môn học; trong đó đặc biệt chú ý các thông tin,
các phần học bổ sung tăng cường; các thành phần đánh giá và tỷ lệ tính của
từng thành phần đánh giá vào điểm tổng kết môn học, tỷ lệ này có thể khác
biệt với chương trình chính quy đại trà và phải được quy định rõ trong đề
cương môn học.

-

Giảng viên được hưởng thù lao giảng dạy theo quy định của CT CLC.
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12.2. Trợ giảng
-

Có 2 hình thức trợ giảng là trợ giảng phụ trách thực hành (sau đây gọi là trợ
giảng thực hành) và trợ giảng phụ trách lý thuyết (sau đây gọi là trợ giảng lý
thuyết).

-

Trợ giảng phải có đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của
học phần; sử dụng tốt các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy để hỗ trợ giảng
viên trong hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập, hướng dẫn thực hành, thảo
luận, seminar, làm đồ án;

-

Trường được sử dụng nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên năm cuối
có kết quả học tập đạt loại giỏi các CTĐT kỹ sư - cử nhân tài năng, CTCLC,
chương trình tiên tiến tham gia hoạt động trợ giảng.

-

Danh sách trợ giảng do đơn vị chuyên môn phụ trách môn học phân công
hoặc do giảng viên lý thuyếtđề nghị.

-

Mỗi lớp lý thuyết có thể có thêm 01 trợ giảnglý thuyết đối với các môn học có
trợ giảng thực hành, hoặc có thêm 02 trợ giảng lý thuyết đối với các môn học
không có trợ giảng thực hành.

-

Trợ giảng phải theo dõi và trả lời thắc mắc của sinh viên trong vòng 24 giờ kể
từ khi nhận được câu hỏi,thông qua website môn học và email trong suốt học
kỳ diễn ra môn học.

-

Trợ giảng thực hành
i.

Đối với thực hành hình thức 1: giảng dạy theo thời khóa biểu.

ii.

Đối với thực hành hình thức 2: tổ chức ít nhất 5 buổi gặp trực tiếp sinh
viên để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực
hiện các nội dung thực hành. Thời khóa biểu các buổi thực hành này phải
được công bố cho sinh viên của lớp từ đầu học kỳ thông qua website môn
học.

iii.
-

Cung cấp đầy đủ bài hướng dẫn thực hành, bài tập trên website môn học.

Trợ giảng lý thuyết
i.

Có mặt tại lớp lý thuyết theo yêu cầu của giảng viên lý thuyết với thời
lượng tối thiểu là 1/3 số tiết dạy lý thuyết, đồng thời tổ chức tối thiểu 5
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buổi giải bài tập, thảo luận ngoài giờ học lý thuyết. Hoặc tổ chức các buổi
giải bài tập, thảo luận theo lịch cố định hàng tuần, ngoài giờ học lý thuyết.
ii.

Làm việc theo sự phân công của giảng viên lý thuyết: chấm bài tập hàng
tuần, giải bài tập, trả lời sinh viên qua email hoặc website môn học

-

Trợ giảng được hưởng thù lao giảng dạy theo quy định của CT CLC.

Điều 13. Nghiên cứu khoa học
-

Hàng năm, mỗi giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy môn học thuộc khối kiến thức
chuyên ngành (là môn học cơ sở nhóm ngành, cơ sở ngành hoặc chuyên ngành) của
CTCLC phải có tối thiểu 01 công trình NCKH được công bố hoặc được nghiệm thu có nội
dung liên quan đến ngành ĐTCLC.

-

Trong cả khoá học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên
cứu do các giảng viên hướng dẫn, tham gia đề tài NCKH với giảng viên (thực hiện khóa
luận tốt nghiệp được tính như là có NCKH). Hàng năm, giảng viên và sinh viên CTCLC
phải có ít nhất 01 đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản
xuất liên quan đến CTCLC.

-

Đơn vị quản lý chuyên môn có trách nhiệm tạo điều kiện để sinh viên từ năm thứ 3 tham
gia nghiên cứu khoa học (NCKH) và báo cáo kết quả NCKH của sinh viên cho đơn vị quản
lý đào tạo cuối mỗi năm học.
Điều 14. Học phí

-

Mức học phí của CTCLC được công bố vào đầu mỗi khóa học và không thay đổi trong
toàn khóa.

-

Sinh viên có thể đóng học phí cả năm hoặc từng học kỳ theo kế hoạch thu học phí chung
của Trường.
Điều 15. Học bổng, khen thưởng
15.1. Học bổng học tập của Nhà nước
-

Sinh viên CTCLC cũng được xét nhận học bổng học tập của Nhà nước theo
quy định như sinh viên chương trình đào tạo đại trà.
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15.2. Học bổng Chương trình CLC
-

Căn cứ trên kết quả học tập và rèn luyện mỗi học kỳ của sinh viên, nhà trường
sẽ cấp 03 suất học bổng dành cho 03 sinh viên xuất sắc nhất theo từng
khóacủa từng ngành, bao gồm 01 suất học bổng toàn phần và 02 suất học
bổng bán phần tương ứng mức học phí học kỳ áp dụng cho học kỳ tiếp theo.

-

Căn cứ trên kết quả tuyển sinh đại học, trường sẽ cấp 03 suất học bổng dành
cho 03 tân sinh viên có kết quả xét tuyển cao nhất của mỗi ngành, bao gồm 01
suất học bổng toàn phần và 02 suất học bổng bán phần tương ứng với học phí
học kỳ đầu tiên.

15.3. Khen thưởng, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn
-

Trường có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên
cứu khoa học đạt kết quả tốt, hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình trao
đổi giao lưu học tập, tham gia báo cáo ở các hội nghị khoa học có uy tín.

-

Danh sách sinh viên được khen thưởng, hỗ trợ do đơn vị chuyên môn xét
duyệt đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.

Điều 16. Đảm bảo chất lượng
-

Đơn vị chuyên môn có trách nhiệm chọn các cán bộ đạt yêu cầu theo quy định và có kinh
nghiệm giảng dạy để phụ trách giảng dạy các môn học cho các lớp thuộc CT CLC.

-

Trong vòng 02 tuần đầu của mỗi học kỳ, đơn vị quản lý và các cố vấn học tậpgặp gỡ sinh
viên tất cả các lớp CT CLC để trao đổi và nhận phản hồi về tình hình giảng dạy và sinh
hoạt. Cuối học kỳ, đơn vị quản lýphối hợp với phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất
lượng tổ chức lấy ý kiến sinh viên (dùng phiếu thăm dò, qua trang web,…) về việc giảng
dạy môn học và có trách nhiệm trao đổi với giảng viên để rút kinh nghiệm về các góp ý của
SV.
Điều 17. Kiểm định chất lượng

-

Đơn vị chuyên môn có trách nhiệm tự đánh giá chất lượng của CTCLC và có kế hoạch
chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo chất lượng cho CTCLC.

-

Đăng ký kiểm định CTCLC sau 02 khóa tốt nghiệp theo quy định về kiểm định chất lượng
CTĐT.
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Chương 3.

Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2017
Quy định này áp dụng cho các đơn vị quản lý CTCLC, các đơn vị chuyên môn phụ trách
chương trình đào tạo CLC, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên cácCTCLC của Trường
ĐHCNTT.
Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của quy định do Hiệu trưởng quyết định.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Đức Lung
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