TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN HỌC VỤ
(Trích Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo
Quyết định số: 2257/2017/QĐ-TĐT ngày 01 tháng 12 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Qui chế này qui định về hoạt động tuyển sinh và tổ chức đào tạo bậc cao học
(trình độ thạc sĩ), bao gồm: tuyển sinh, chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ của
Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT, Trường hay Nhà trường).
2. Qui chế này áp dụng tại ĐHTĐT và các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ
đào tạo trình độ thạc sĩ; các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Nhà trường tham gia vào quá
trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
3. Qui chế này không áp dụng đối với các chương trình thạc sĩ liên kết với cơ sở
giáo dục nước ngoài. Những chương trình này được điều tiết theo Đề án được duyệt.
Điều 2. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
1. Mục tiêu đào tạo:
Bậc giáo dục cao học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành/chuyên ngành
(đã được trang bị ở bậc đại học); tăng cường kiến thức liên ngành; kiến thức chuyên sâu trong
một lĩnh vực khoa học ngành/chuyên ngành cụ thể; và kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt
động nghề nghiệp thực tiễn; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực
phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành/chuyên ngành được học.
2. Chuẩn đầu ra:
a. Kiến thức:
 Kiến thức chung:
+ Về chính trị, khoa học, phương pháp tư duy;
+ Lịch sử hình thành và phát triển của ngành đào tạo.
 Kiến thức chuyên môn:
+ Hiểu biết sâu về kiến thức và phương pháp luận khoa học của ngành;
+ Vận dụng các nguyên lý, kỹ thuật, phương pháp của ngành để giải quyết
những vấn đề thực tiễn trong công việc của người học.
b. Kỹ năng:
 Kỹ năng chuyên môn:
+ Phân tích và xử lý được những vấn đề phức tạp trong ngành/chuyên ngành;
+ Có năng lực nghiên cứu độc lập, khả năng tìm tòi, phát hiện những nhân tố
mới trong quá trình thực tập nghiên cứu khoa học.
 Kỹ năng mềm:
+ Thông thạo trong tìm kiếm thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên môn;
+ Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo và bảo vệ kết quả nghiên
cứu;
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+ Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản trị, điều hành các hoạt
động tại một đơn vị cụ thể.
 Kỹ năng ngoại ngữ, tin học:
+ Có TOEIC quốc tế tối thiểu 500 (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương
đương);
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác chuyên
môn và nghiên cứu khoa học.
c. Thái độ, ý thức xã hội:
 Thái độ, hành vi nghề nghiệp:
+ Hiểu biết đúng về vai trò, công việc và nhiệm vụ của một thạc sĩ;
+ Biết đạo đức nghề nghiệp, đạo đức khoa học là gì? và cam kết làm đúng;
+ Có tư duy phản biện, độc lập; chấp nhận sự khác biệt trong những vấn đề
khoa học và hoạt động thực tiễn.
 Ý thức cộng đồng:
+ Có tinh thần phụng sự đất nước, không ích kỷ;
+ Có thái độ biết ơn tổ chức, lòng trung thành với tổ chức; coi trọng hiệu quả
công việc và sự ứng xử công bằng.
d. Vị trí người học sau tốt nghiệp:
 Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các viện, trường đại học, cao đẳng;
 Lãnh đạo, chuyên gia nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước;
 Tự xây dựng sự nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế-xã hội riêng cho bản thân
mình.
e. Khả năng phát triển chuyên môn:
 Đủ kiến thức và điều kiện nền tảng để tiếp tục học lên tiến sĩ;
 Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, công bố quốc tế, phát minh, sáng chế.
Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo
1. Trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính qui.
2. Ngôn ngữ chính thức dùng trong đào tạo là tiếng Việt. Những ngành/chuyên ngành
đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài thực hiện theo Đề án do Hiệu trưởng duyệt.
3. Thời gian đào tạo:
a. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTĐT từ một năm (12 tháng) đến hai
năm (24 tháng). Tùy đề án xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ tại Điều 18, 19 của Qui
chế này, Hiệu trưởng qui định cụ thể thời gian đào tạo với từng ngành/chuyên ngành;
b. Việc gia hạn thời gian đào tạo do Hiệu trưởng quyết định; nhưng tổng thời
gian đào tạo toàn khóa học kéo dài tối đa không quá ba năm (36 tháng).
Điều 23. Tổ chức nhập học, đăng ký môn học, học bồi dưỡng
1. Vào đầu khóa học, Phòng SĐH tổ chức cho học viên đăng ký nhập học khóa
mới.
2. Phòng SĐH hướng dẫn và tổ chức cho học viên đăng ký các học phần bắt buộc,
tự chọn trong chương trình kể cả các học phần còn nợ, bảo lưu và học vượt.
3. Học viên không trúng tuyển, người học vãng lai bên ngoài; sinh viên đã tốt
nghiệp đại học có nhu cầu học bồi dưỡng một hay nhiều học phần trong chương trình thạc
sĩ; đăng ký học bồi dưỡng theo qui trình, thủ tục của Phòng SĐH, đóng phí đầy đủ, tự
nguyện cam kết tuân thủ qui định, qui chế của ĐHTĐT...có thể được bố trí học lớp riêng
hoặc học ghép với lớp cao học chính qui tùy vào thời khóa biểu cả năm học.
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Điều 24. Quản lý học viên
1. Học viên được quản lý theo ngành học và theo khóa tuyển sinh.
2. Danh sách lớp học và danh sách đăng ký từng học phần được Phòng SĐH
chuyển cho Khoa quản lý chuyên môn.
3. Khoa quản lý chuyên môn bảo đảm mối liên hệ thường xuyên với các lớp
(thông qua Lớp trưởng và hệ thống email của từng học viên) trong suốt thời gian tổ chức
giảng dạy để kịp thời đáp ứng những yêu cầu cần thiết cho các lớp học và học viên.
4. Khoa quản lý chuyên môn phân công cán bộ, viên chức theo dõi kiểm tra việc
lên lớp của học viên theo thời khóa biểu đã được xét duyệt.
Điều 25. Đo lường và đánh giá kết quả học tập
Thực hiện theo Qui định về khảo thí và đo lường kết quả học tập hiện hành.
Điều 26. Thang điểm đánh giá
1. Việc đo lường, đánh giá học phần phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Khách quan, chính xác, công bằng; phân loại được trình độ của người học; công
khai, minh bạch các qui định về đánh giá và kết quả đánh giá học phần;
b) Đề thi, kiểm tra phải phù hợp với nội dung và bảo đảm đúng mục tiêu học phần
đã xác định trong đề cương chi tiết;
c) Đúng hình thức và phương pháp đánh giá đã được qui định trong đề cương chi
tiết;
d) Kết hợp kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập với thi kết thúc học
phần;
e) Kết hợp một số hình thức đánh giá (bài tập, tiểu luận, kết quả thực hành, báo
cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp…) phù hợp với yêu cầu của học phần;
f) Kết hợp đánh giá việc học tập chuyên cần và tính độc lập, sáng tạo của người
học.
2. Điểm kiểm tra quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
3. Điểm trung bình học phần gồm điểm các lần kiểm tra quá trình (dg): tỷ trọng
40%; và điểm thi kết thúc học phần (dc): tỷ trọng 60%, được làm tròn đến 01 chữ số thập
phân.
Điểm trung bình học phần = (dg*0,4) + (dc*0,6)
4. Học phần đạt yêu cầu (học phần tích lũy) khi có điểm trung bình học phần từ
5,0 trở lên và điểm thi cuối kỳ phải đạt từ 3,1 điểm trở lên (điểm từ 3,0 trở xuống là điểm
liệt). Nếu điểm học phần dưới 5,0 thì học viên phải học lại học phần đó hoặc có thể đổi sang
học phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn).
5. Học viên đã đạt yêu cầu học phần, nếu có nguyện vọng cải thiện điểm phải
đăng ký học lại và thi lại học phần, điểm được công nhận là điểm cao nhất trong 02 lần học.
6. Điểm trung bình toàn khóa học được làm tròn đến một số lẻ; theo công thức
sau:
n

dt
Điểm trung bình toàn khóa học = 
t
i 1
n

i 1

i i

i

Trong đó:
 di: điểm của học phần thứ i (là kết quả điểm cao nhất trong 02 lần học, nếu
có học cải thiện điểm), di = 0 nếu thiếu ít nhất dg hay dc;
 ti: số tín chỉ của học phần thứ i;
 n: tổng số học phần trong chương trình đào tạo toàn khóa.
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7. Nếu điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo (trừ luận
văn) chưa đạt 5,5 trở lên theo qui định ở Khoản 1 Điều 34 Qui chế này thì học viên phải
đăng ký học lại một hoặc một số học phần có điểm dưới 5,5; hoặc có thể đổi sang học phần
khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). Điểm được công nhận sau khi học lại là điểm
học phần cao nhất trong 02 lần học.
Điều 27. Bảo lưu môn học
1. Vì lý do chính đáng không thể theo học được một học phần đã đóng học phí,
học viên có thể làm đơn xin bảo lưu quyền học tập học phần đó và gửi cho Phòng SĐH
trước tuần thứ 02 của học kỳ tương ứng. Đối với mỗi học phần, học viên chỉ được phép
bảo lưu 01 lần với thời gian bảo lưu tối đa là 12 tháng.
2. Để được tiếp tục theo học học phần được bảo lưu, trong tuần đầu tiên của học
kỳ tương ứng, học viên phải nộp lại đơn đã được Phòng SĐH đồng ý bảo lưu để được cập
nhật tên học viên vào danh sách lớp.
Điều 28. Tạm ngừng học, chuyển cơ sở đào tạo
1. Trong thời gian học tập chính thức của khóa đào tạo và đang còn trong hạn đào
tạo, nếu vì lý do bất khả kháng (được điều động vào lực lượng vũ trang hoặc làm nghĩa vụ
quốc tế; bị ốm đau, bị tai nạn phải điều trị thời gian dài hoặc nghỉ thai sản...), học viên có
thể viết đơn gửi Hiệu trưởng xin tạm ngừng học.
2. Thời gian nghỉ học tạm thời cho người được điều động vào lực lượng vũ trang,
đi làm nghĩa vụ quốc tế (thời gian được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền) sẽ
không tính vào thời gian học theo qui định tại Khoản 3, Điều 3 Qui chế này. Thời gian nghỉ
học cho các trường hợp khác là thời gian theo nhu cầu, nguyện vọng của học viên; nhưng
thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo phải đúng theo qui định tại Khoản 3, Điều
3 Qui chế này.
3. Để được tiếp tục học với khóa sau, học viên cần nộp đơn gửi Hiệu trưởng xin
nhập học lại theo thời gian ghi trong quyết định nghỉ học tạm thời.
4. Học viên được Hiệu trưởng cho phép tiếp tục học với khóa sau phải thực hiện
chương trình đào tạo và các qui định học vụ của khóa tương ứng. Quá hạn nhập học 01
tháng, học viên không đến làm thủ tục nhập học lại, Hiệu trưởng ra quyết định xóa tên.
5. Điều kiện chuyển cơ sở đào tạo
a) Có giấy tờ hợp lệ minh chứng chuyển vùng cư trú;
b) Có sự đồng ý của thủ trưởng cơ sở đào tạo nơi chuyển đi và nơi chuyển đến,
và cơ sở đào tạo nơi chuyển đến đang đào tạo đúng ngành của học viên;
c) Học viên không được chuyển đến cơ sở đào tạo khi đang học ở học kỳ cuối
của khóa học hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
Điều 29. Buộc thôi học
Học viên sẽ bị buộc thôi học khi vi phạm một trong các điều sau:
1. Có ¾ tổng số học phần trong học kỳ bị cấm dự thi cuối kỳ;
2. Không đóng học phí theo qui định;
3. Thời gian đào tạo vượt quá qui định tại Khoản 3, Điều 3 của Qui chế này mà
vẫn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp;
4. Vi phạm qui chế thi như thi hộ, hành hung giám thị, vô lễ với thày-cô…;
5. Gian lận về bằng cấp, chứng chỉ;
6. Vi phạm pháp luật đến mức có quyết định khởi tố hình sự bởi cơ quan chức
năng.
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Điều 30. Luận văn thạc sĩ
1. Luận văn thạc sĩ của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo
khoa học, có đóng góp mới, phát hiện mới về mặt lý luận, học thuật; hoặc có kết quả mới
trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo;
2. Luận văn thạc sĩ của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo
chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết cụ thể một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo
kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh
vực đã học vào thực tế;
3. Luận văn phải có giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của
người Việt Nam;
4. Luận văn phải tuân thủ các qui định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc
sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được
dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả
nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được người khác
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào;
5. Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa,
và đúng qui định của Trường.
Điều 31. Xét duyệt đề tài và giao đề tài luận văn thạc sĩ
1. Mỗi năm có 02 đợt giao đề tài luận văn thạc sĩ, được công bố vào đầu khóa đào
tạo.
2. Học viên phải hội đủ tất cả các điều kiện sau để được giao đề tài luận văn thạc
sĩ:
a. Học viên đã trúng tuyển và có đăng ký nhập học;
b. Không bị xử lý kỷ luật ở mức buộc thôi học;
c. Đề tài phù hợp với ngành/chuyên ngành nghiên cứu.
3. Nguyên tắc giao đề tài luận văn thạc sĩ:
a. Học viên đề xuất đề tài, đề xuất người hướng dẫn luận văn và được người
hướng dẫn đồng ý (thực hiện Phiếu đăng ký theo đúng biểu mẫu).
b. Học viên tự chọn đề tài do giảng viên đề xuất.
c. Học viên chịu sự phân công của Khoa quản lý chuyên môn.
Trên cơ sở danh sách tổng hợp học viên đăng ký đề tài, căn cứ tiêu chuẩn của
giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ, Khoa quản lý chuyên môn có trách nhiệm điều phối
và phân công giảng viên.
4. Thủ tục giao đề tài luận văn thạc sĩ
a. Phòng SĐH tiến hành xét duyệt danh sách học viên đủ điều kiện được nhận
đề tài luận văn thạc sĩ và chuyển cho Khoa quản lý chuyên môn.
b. Khoa quản lý chuyên môn tổ chức việc đăng ký đề tài và tiến hành thủ tục
phân công hướng dẫn theo nguyên tắc được qui định tại Khoản 01, Điều 32.
c. Khoa quản lý chuyên môn sau khi thống nhất danh sách phân công; gửi về
Phòng SĐH; Phòng SĐH trình Hiệu trưởng phê chuẩn và ký quyết định giao đề tài cho học
viên, công nhận người hướng dẫn.
Điều 32. Thực hiện đề tài, thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ
1. Thời gian thực hiện luận văn là 06 tháng kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định.
2. Thời gian thực hiện đề cương chi tiết đề tài luận văn thạc sĩ là 02 tháng. Học
viên phải bảo vệ đề cương chi tiết trước Hội đồng xét duyệt đề cương. Trường hợp đề cương
chi tiết đề tài luận văn thạc sĩ được thông qua, học viên tiếp tục thực hiện để hoàn thành
luận văn. Trường hợp đề cương chi tiết đề tài luận văn thạc sĩ không được thông qua, học
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viên phải gia hạn để thực hiện lại đề cương chi tiết. Trong trường hợp này, Khoa quản lý
chuyên môn phải có văn bản gửi Hiệu trưởng xem xét trước khi cho học viên tiếp tục thực
hiện luận văn.
3. Trường hợp cá biệt cần gia hạn, học viên phải có văn bản gửi Khoa quản lý
chuyên môn và Phòng SĐH, thuyết minh tính hợp lý của việc xin gia hạn. Văn bản phải
đính kèm xác nhận ủng hộ việc gia hạn của người hướng dẫn và Tổ trưởng bộ môn của
Khoa, kèm theo Nhật ký luận văn. Phòng SĐH có ý kiến đề xuất trình Hiệu trưởng ra quyết
định gia hạn. Thời gian gia hạn thêm không quá 04 tháng. Ngoại lệ do Hiệu trưởng quyết
định.
4. Sau khi bảo vệ đề cương chi tiết, Hội đồng xét duyệt góp ý và yêu cầu phải thay
đổi tên đề tài, học viên nộp Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện luận văn (theo biểu mẫu) và
phải có sự đồng ý của người hướng dẫn và Khoa quản lý chuyên môn. Quá thời hạn 02 tuần
kể từ ngày bảo vệ đề cương chi tiết, học viên không gửi Phiếu đề nghị thay đổi thực hiện
luận văn cho Phòng SĐH sẽ không được giải quyết.
5. Nếu vì lý do nào đó không thực hiện được đề tài đã được duyệt, học viên phải
nộp đơn đăng ký nhận đề tài mới và đóng các phí theo qui định.
6. Học viên không hoàn thành luận văn thạc sĩ đúng thời hạn trong quyết định
giao đề tài, có thể nộp Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành luận văn. Đơn xin gia hạn phải
được sự chấp thận của người hướng dẫn, Khoa quản lý chuyên môn và chuyển đến Phòng
SĐH ít nhất 30 ngày trước thời hạn hoàn thành luận văn thạc sĩ. Thời gian gia hạn tối đa là
04 tháng và không vượt quá thời gian đào tạo đã được qui định với khóa học (bao gồm cả
thời gian gia hạn trước đó, nếu có).
Điều 34. Xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ
1. Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo với
điểm trung bình chung từ 5,5 trở lên (thang điểm 10);
2. Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo qui định của Trường;
3. Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang
trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
4. Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn tại thời điểm
xét;
5. Đạt yêu cầu về hình thức trình bày của luận văn thạc sĩ theo qui định của
Trường;
6. Được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ;
7. Việc xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ được Phòng SĐH thực hiện ngay tại
thời điểm hoàn thành luận văn.
Điều 35. Hội đồng đánh giá luận văn
1. Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề
nghị của Trưởng khoa quản lý chuyên môn và Trưởng phòng SĐH trong thời hạn tối đa 30
ngày làm việc, tính từ ngày học viên nộp luận văn và đủ điều kiện bảo vệ theo qui định tại
Điều 34 Qui chế này.
2. Hội đồng đánh giá luận văn có năm (5) thành viên, gồm: chủ tịch, thư ký, hai
phản biện và Ủy viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ngoài ĐHTĐT, thuộc hai đơn vị
khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện.
3. Yêu cầu đối với thành viên hội đồng đánh giá luận văn:
a. Các thành viên hội đồng là những người có học vị tiến sĩ (từ 02 năm trở lên)
hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành/chuyên ngành đào tạo với học viên; am
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hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn hoặc có kinh nghiệm thực tế trong đào tạo và nghiên cứu
khoa học (có công trình công bố trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục ISI, Scopus). Đối
với ngành/chuyên ngành mang tính nghề nghiệp, ứng dụng hoặc những ngành đặc thù,
thành viên hội đồng có thể chưa đủ thâm niên sau khi bảo vệ tiến sĩ, nếu có: i) kinh nghiệm
làm việc thực tiễn tối thiểu 7 năm trong thời gian học sau đại học; ii) hoặc đã tham gia
giảng dạy tối thiểu 7 năm trước khi có văn bằng tiến sĩ; iii) hoặc có ít nhất 3 công trình
(tác giả chính) được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.
Đối với luận văn định hướng ứng dụng, trong số các thành viên hội đồng
ngoài cơ sở đào tạo phải có tối thiểu một người đang làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực
của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên
hội đồng theo qui định trên, thì có thể mời người có học vị thạc sĩ (tốt nghiệp từ 03 năm trở
lên) cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh
vực của đề tài tham gia làm ủy viên hội đồng;
b. Chủ tịch hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có
kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng;
c. Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực của đề tài luận văn;
d. Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị
em ruột với người bảo vệ luận văn không tham gia hội đồng;
e. Thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan
trong việc nhận xét, đánh giá luận văn.
4. Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc kể từ
ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận văn trong
các trường hợp sau: vắng mặt Chủ tịch hoặc Thư ký hội đồng; vắng mặt người có ý kiến
không tán thành luận văn; vắng mặt từ 2 (hai) thành viên hội đồng trở lên.
Trong trường hợp có lý do khách quan, Hiệu trưởng quyết định việc thay đổi,
bổ sung thành viên hội đồng nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu qui định tại Khoản 3
Điều này; và thời hạn tổ chức họp hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết
định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng.
Điều 36. Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ
Đến thời hạn hoàn thành luận văn thạc sĩ, Khoa quản lý chuyên môn tiến hành thủ
tục phân công phản biện và đề nghị danh sách Hội đồng chấm luận văn theo qui trình sau:
1. Sau khi hoàn tất luận văn thạc sĩ, học viên nộp cho Khoa quản lý chuyên môn:
a) 05 quyển thuyết minh luận văn thạc sĩ (đúng tiêu chuẩn hình thức và nội
dung);
b) Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn có ý kiến đồng ý của người hướng dẫn;
c) 02 bản lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu xác nhận của cơ quan đang
công tác hoặc của chính quyền địa phương;
d) Phiếu nhận xét của người hướng dẫn;
e) Bản sao bài báo đăng trên tạp chí (nếu có).
2. Khoa quản lý chuyên môn cung cấp thông tin về việc hoàn tất bộ hồ sơ ở Khoản
1 của Điều này cho Phòng SĐH.
3. Phòng SĐH lập danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ theo qui định Điều 34.
4. Khoa quản lý chuyên môn tiến hành xét duyệt lại nội dung, hình thức luận văn
trước khi lập danh sách dự kiến phân công chấm phản biện và danh sách Hội đồng chấm
luận văn.
5. Danh sách dự kiến các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn theo đúng qui
định được Khoa quản lý chuyên môn chuyển đến Phòng SĐH chậm nhất 10 ngày làm việc.
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Phòng SĐH căn cứu Điều 35 kiểm tra và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận thành
lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
6. Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, thư mời, mẫu Phiếu nhận
xét phản biện được chuyển cho Khoa quản lý chuyên môn trong vòng 03 ngày kể từ ngày
Hiệu trưởng ký ban hành các quyết định.
7. Khoa quản lý chuyên môn có trách nhiệm chuyển quyết định thành lập Hội
đồng chấm luận văn thạc sĩ, thư mời, mẫu phiếu nhận xét phản biện cùng với 01 bản thuyết
minh luận văn của học viên đến từng thành viên Hội đồng. Thời gian tối thiểu để người
phản biện nhận xét luận văn không được ít hơn 07 ngày, tối đa không quá 30 ngày.
8. Lịch bảo vệ luận văn được thông báo bằng email; công bố trên bảng thông báo
và website của Phòng SĐH và Khoa quản lý chuyên môn.
Điều 37. Hồ sơ tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
1. Hồ sơ tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ bao gồm:
a) Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ;
b) Qui trình tổ chức họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ;
c) Hồ sơ học viên: bao gồm: (1) Lý lịch khoa học; (2) Bảng điểm chương trình
đào tạo trình độ thạc sĩ; (3) Chứng chỉ triết học; (4) Chứng chỉ tiếng Anh; (5) Phiếu nhận xét
của người hướng dẫn; (6) Bản sao bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu có);
d) 05 Phiếu chấm điểm cá nhân và 01 bảng điểm tổng hợp;
e) Phiếu nhận xét của người phản biện;
f) Mẫu Biên bản toàn văn buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ;
g) Mẫu Biên bản kiểm phiếu;
h) Mẫu văn bản đề nghị chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.
2. Toàn bộ hồ sơ được lập thành 01 bộ và chuyển về Phòng SĐH lưu trữ theo từng
hồ sơ cá nhân học viên. Thời gian lưu trữ: vĩnh viễn.
Điều 38. Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ
1. Khoa quản lý chuyên môn phối hợp Phòng SĐH tổ chức họp Hội đồng chấm
luận văn thạc sĩ theo đúng lịch đã thống nhất với các thành viên Hội đồng và bảo đảm đúng
kế hoạch đào tạo của khóa học.
2. Khoa quản lý chuyên môn bảo đảm từng thành viên hội đồng đều nhận được
đầy đủ các hồ sơ liên quan nhằm thực hiện đúng kế hoạch tổ chức bảo vệ đã được thông
báo.
3. Qui trình tổ chức họp chính thức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ:
a. Đại diện Phòng SĐH đọc quyết định thành lập Hội đồng;
b. Chủ tịch Hội đồng phổ biến qui trình làm việc;
c. Thư ký Hội đồng đọc Hồ sơ học viên (Mục c, Khoản 1, Điều 37 Qui chế
này).
d. Chủ tịch Hội đồng thống nhất cách cho điểm: thang điểm chấm luận văn của
từng thành viên hội đồng là thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân; trong đó,
điểm nội dung luận văn tối đa là 9 và điểm đánh giá thành tích nghiên cứu tối đa là 01 điểm
cho những luận văn mà học viên có bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí liên quan
đến luận văn thạc sĩ; hoặc đề tài ứng dụng có minh chứng đã được chuyển giao triển khai
kết quả nghiên cứu; trường hợp có công trình công bố trên các tạp chí thuộc ISI hoặc
Scopus sẽ được xem xét cho thêm điểm ngoại lệ (căn cứ vào Citation và IF);
e. Thư ký là người ghi biên bản toàn văn buổi bảo vệ và tập hợp toàn bộ hồ sơ
bảo vệ; bảo đảm phải có đầy đủ chữ ký theo đúng qui định;
8

f. Sau khi Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ thống nhất kết quả bảo vệ, Chủ tịch
Hội đồng là người công bố kết quả công khai cho học viên ngay tại buổi bảo vệ;
g. Điểm số đạt yêu cầu của luận văn thạc sĩ là điểm trung bình chung của Hội
đồng từ 5,5 trở lên (thang điểm 10);
h. Thời gian để học viên chỉnh sửa luận văn theo kết luận của Hội đồng tối đa là
30 ngày làm việc kể từ ngày bảo vệ;
i. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn tất việc tổ chức bảo vệ và đã bàn giao đầy
đủ hồ sơ của buổi họp Hội đồng chấm luận văn cho Khoa quản lý chuyên môn.
Điều 39. Bảo vệ không đạt yêu cầu, bảo vệ lại
1. Học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ không đạt yêu cầu (điểm bảo vệ dưới 5,5)
trong lần thứ nhất, được tham gia bảo vệ lại lần thứ hai trong thời hạn 03 tháng kể từ lần bảo
vệ chính thức; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba.
2. Học viên bảo vệ lại phải đóng lệ phí theo qui định của Nhà trường. Nếu bảo vệ
lại vẫn không đạt, học viên có thể đăng ký thực hiện luận văn thạc sĩ với khóa sau, nếu còn
trong thời hạn đào tạo.
Điều 40. Công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm toàn khóa
1. Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp:
Phòng SĐH thu nhận hồ sơ xin cấp bằng thạc sĩ cho học viên đã bảo vệ thành
công luận văn thạc sĩ, hồ sơ gồm:
a) 01 quyển luận văn đóng bìa và màu bìa theo qui định, chữ nhũ vàng và 01
đĩa CD ghi nội dung luận văn, tóm tắt luận văn, các bài báo (nếu có), dán nhãn theo đúng
qui định (cùng với bản xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng rằng luận văn
đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn);
b) Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của ĐHTĐT ít nhất 30
ngày tính từ khi nộp luận văn cho Thư viện Trường;
c) Giấy chứng nhận của Thư viện Trường đã nhận luận văn;
d) 02 ảnh 3 x 4.
2. Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị
của Phòng SĐH. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy
quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng SĐH là ủy viên thường trực. Các ủy viên là Trưởng các
khoa phụ trách chuyên môn có học viên tốt nghiệp. Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt
nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng công nhận
tốt nghiệp.
3. Phòng SĐH rà soát toàn bộ qui trình, thủ tục lần cuối; kiểm tra và lập hồ sơ
từng học viên, lên bảng điểm toàn khóa, lập danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp trình
Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.
Điều 41. Tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ
Việc tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ được tiến hành theo kế hoạch chung hàng năm
của ĐHTĐT (trong khi chờ thực hiện thủ tục trao bằng, học viên tốt nghiệp được Phòng
SĐH cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để sử dụng khi có yêu cầu).
Điều 48. Học viên cao học
Học viên cao học của ĐHTĐT là người đã trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh trình độ
thạc sĩ và đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ của Nhà trường.
Điều 49. Nhiệm vụ và quyền của học viên
1. Hoàn thành chương trình đào tạo; chấp hành nội qui, qui chế, qui định về đào
tạo trình độ thạc sĩ của ĐHTĐT.
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2. Mỗi học viên đều phải đóng học phí (trừ những trường hợp được xét cấp học
bổng), bao gồm cả phần học phí tăng thêm do phải học bổ sung, học lại, bảo vệ luận văn lần
hai hoặc thực hiện đề tài luận văn mới theo qui định hợp pháp và công khai của ĐHTĐT.
3. Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Nhà trường,
không được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan.
4. Được tôn trọng, đối xử bình đẳng và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên
quan đến việc học tập của mình.
5. Được cấp Thẻ và Cẩm nang học viên ngay từ đầu khóa học, được sử dụng thư
viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của Nhà trường
cho việc học tập, nghiên cứu.
6. Được đề nghị Nhà trường thay người hướng dẫn luận văn nếu sau 01 tháng, kể
từ khi nhận được quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn, mà học viên không liên hệ
được với người hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn thực hiện đề tài luận văn.
7. Được phản hồi ý kiến với người có thẩm quyền của Nhà trường về chương trình
đào tạo, về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động liên quan đến quá trình
tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ.
8. Được tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các đoàn thể, tổ chức
xã hội trong ĐHTĐT.
9. Thực hiện nghiêm túc Qui định về hoạt động tốt nghiệp của học viên cao học
ban hành theo Quyết định số 515/2014/TĐT-QĐ ngày 24/04/2014 của Hiệu trưởng
ĐHTĐT.
10. Thực hiện các nhiệm vụ và các quyền khác theo qui định pháp luật và của
ĐHTĐT.
Điều 50. Thi hành Qui chế
Qui chế này được áp dụng cho tất cả các khóa tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc
sĩ tại ĐHTĐT và thay thế cho các Qui chế, Qui định đã ban hành trước Qui chế này.
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