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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 28/01/2011

của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM)

1. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:

1. Chuyên ngành đăng ký có trong chiến lược quy hoạch đào tạo chung của
ĐHQG-HCM, đã đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành, chuyên ngành tương
ứng với chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ và có ít nhất hai khóa đã tốt
nghiệp. Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ sở đào tạo trình Giám đốc ĐHQG-
HCM xem xét quyết định.

2. Khoản 3 Điều 13 được sửa đổi như sau:

3. Tùy theo mục tiêu đào tạo, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định một hoặc nhiều loại
chương trình đào tạo cho mỗi chuyên ngành và đảm bảo số tín chỉ yêu cầu tích lũy là
như nhau đối với các chương trình cùng chuyên ngành.

3. Sửa đổi tiêu đề Điều 14 và bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

Điều 14. Môn học, tín chỉ, tiết học , chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học
4. Thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét quyết định công nhận chứng chỉ bồi dưỡng sau
đại học và tín chỉ tích lũy thay thế cho môn học thuộc chương trình đào tạo. Thời hạn
hiệu lực của chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học là 3 năm kể từ ngày thi kết thúc môn học
cấp chứng chỉ. Tổng số tín chỉ được công nhận tích lũy từ chứng chỉ bồi dưỡng sau
đại học tối đa là 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích lũy đối với chương trình đào tạo
liên quan.

4. Điểm b khoản 1 Điều 15 được sửa đổi như sau:
b. Môn ngoại ngữ:

Môn  ngoại ngữ là ngoại ngữ chính sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ
của chuyên ngành (sau đây gọi tắt là môn ngoại ngữ chuyên ngành), là các ngoại ngữ
thuộc năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định
môn ngoại ngữ chuyên ngành và chương trình giảng dạy hỗ trợ để học viên khi
tốt nghiệp phải đạt trình độ đầu ra môn ngoại ngữ chuyên ngành theo quy định.

5. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi như sau:
1. Việc tổ chức đào tạo do cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm bao gồm lập kế hoạch đ ào
tạo;  tổ chức đào tạo; kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đào tạo căn cứ vào chương trình
đã được phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu tổ chức đào tạo ngoài cơ sở đào tạo dưới
mọi hình thức, Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải lập đề án trình Giám đốc ĐHQG-HCM
phê duyệt.
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6. Khoản 2 và khoản 3 Điều 20 được sửa đổi thành khoản 2 như sau:

2. Trình độ đầu ra ngoại ngữ
Học viên được công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp chương trình đào tạo trình
độ thạc sĩ  khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại n ước ngoài mà ngôn ngữ dùng
trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ chuyên ngành;

c. Có chứng chỉ ngoại ngữ được ĐHQG-HCM công nhận đủ trình độ để tốt nghiệp
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ còn hiệu lực 2 năm kể từ  ngày cấp chứng chỉ
đến ngày ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

7. Điểm c khoản 6 Điều 24 được sửa đổi như sau:
c. Luận văn không đạt yêu cầu khi điểm trung b ình của Hội đồng chấm luận văn

dưới 5,0 điểm. Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy định chi
tiết về việc đánh giá luận văn thạc sĩ.

8. Điểm b khoản 1; khoản 2 Điều 25 được sửa đổi như sau:
1. Nghỉ học tạm thời: Học viên có thể viết đơn gửi Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị
được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

a. Bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị thời gian d ài, có giấy xác nhận của cơ quan
y tế;

b. Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này học viên phải học ít nhất một học kỳ ở cơ sở
đào tạo.
Thời gian nghỉ học tạm thời được tính trong thời gian đào tạo (ngoại trừ trường

hợp được điều động vào lực lượng vũ trang và nghỉ hộ sản). Học viên nghỉ học tạm
thời, khi muốn trở lại học tiếp tại c ơ sở đào tạo, phải có đơn gửi Thủ trưởng cơ sở đào
tạo trong thời gian đăng ký học của học kỳ li ên quan.

2. Chuyển từ cơ sở đào tạo khác đến ĐHQG-HCM. Chuyển giữa các cơ sở đào tạo
trong ĐHQG-HCM:

a. Học viên không được phép chuyển cơ sở đào tạo khi:
- Đang thực hiện luận văn thạc sĩ;
- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở l ên.

b. Học viên được phép chuyển cơ sở đào tạo khi đáp ứng các điều kiện:

- Xin chuyển đến cơ sở đào tạo có cùng chuyên ngành đào tạo;
- Được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở đào tạo nơi chuyển đến.

c. Thủ tục chuyển cơ sở đào tạo
- Học viên xin chuyển cơ sở đào tạo phải làm hồ sơ xin chuyển theo quy định của

cơ sở đào tạo nơi đến.
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- Thủ trưởng cơ sở đào tạo nơi chuyển đến ra quyết định tiếp nhận học vi ên,
quyết định công nhận một phần hoặc to àn bộ các học phần mà học viên đã học,
quyết định số học phần phải học bổ sung. Số tín chỉ được công nhận tối đa là
50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích lũy đối với chương trình đào tạo liên quan của
cơ sở đào tạo nơi chuyển đến

9. Điểm b khoản 2 Điều 26 được sửa đổi như sau:
b. Minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ theo quy định tại Điều 20 của Quy định

sửa đổi quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

10. Điều 27 được sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4 như sau:
3. Bị kỷ luật do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 56
của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách học viên của cơ sở
đào tạo.
4. Luận văn thạc sĩ, báo cáo khoa học của học viên có sử dụng hoặc trích dẫn tài liệu
của tác giả khác mà không nêu nguồn tham khảo.

11. Điều 28 được sửa đổi như sau
Điều 28. Tuyển sinh
1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm. Thời gian tổ
chức tuyển sinh do Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định.
2. Tổ chức tuyển sinh gồm thi tuyển hoặc xét tuyển. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết
định phương thức tuyển sinh và báo cáo Giám đốc ĐHQG-HCM. Trường hợp tổ chức
xét tuyển, Thủ trưởng CSĐT có trách nhiệm xây dựng ph ương án xét tuyển trình Giám
đốc ĐHQG-HCM phê duyệt.
3. Các môn tuyển sinh: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành, chuyên
ngành đào tạo.
4. Môn ngoại ngữ:

- Môn ngoại ngữ là môn ngoại ngữ chuyên ngành quy định tại điểm b khoản 1
Điều 15 Quy định sửa đổi Quy chế  Đào tạo trình độ thạc sĩ này;

- Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải dự
tuyển ngoại ngữ thứ hai;

- Đối với môn ngoại ngữ chuyên ngành là tiếng Anh, cách thức tuyển sinh theo
dạng thức TOEFL hoặc IELTS , đề tuyển sinh môn ngoại ngữ do Giám đốc
ĐHQG-HCM quyết định.

- Người dự tuyển được miễn xét tuyển hoặc miễn thi tuyển môn ngoại ngữ nếu có
một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

+ Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại n ước ngoài mà ngôn ngữ sử
dụng trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành;
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+ Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong n ước mà ngôn ngữ sử dụng
trong đào tạo là ngoại ngữ chuyên ngành  không qua phiên d ịch;

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ là ngoại ngữ chuyên ngành;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ được ĐHQG-HCM công nhận đủ trình độ ngoại ngữ
để trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ
đến ngày nộp hồ sơ;

+ Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở l ên trong kỳ tuyển sinh
sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ
đến ngày nộp hồ sơ.
5. Môn cơ bản, môn cơ sở của ngành, chuyên ngành đào tạo do Thủ trưởng cơ sở đào
tạo quyết định.

12. Các Điều 29 đến Điều 57 được sửa đổi như sau:
- “dự thi” được sửa đổi thành “dự tuyển”.

- “thí sinh” được sửa đổi thành “người dự tuyển”.

- “kỳ thi”, “kỳ thi tuyển sinh” được sửa đổi thành “kỳ tuyển sinh”.

- “ngày thi” được sửa đổi thành “ ngày tuyển sinh”.

- “miễn thi” được sửa đổi thành “được miễn xét tuyển”

13. Sửa đổi tiêu đề Điều 31 và bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 31 như sau:

Điều 31. Các trường hợp được tuyển thẳng

1. Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy .

2. Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đ ược xét tuyển thẳng khi đáp
ứng các điều kiện sau đây:

a. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở l ên, đúng ngành, chuyên ngành
dự tuyển, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; tốt nghiệp đại
học Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp, Chương trình Kỹ sư, Cử
nhân tài năng loại khá trở lên, trong đó điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm
trở lên;

b. Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ
sơ dự tuyển;

c. Số lượng người được tuyển thẳng không vượt quá 20 % tổng chỉ tiêu đào tạo
thạc sĩ trong năm của cơ sở đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điều 28 của
Quy định sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ phải dự tuyển đối với môn
ngoại ngữ.
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14. Sửa đổi tiêu đề Điều 33 và bổ sung khoản 1; khoản 2; khoản 3 Điều 33 như sau:

Điều 33. Ban chỉ đạo tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh
1. Ban chỉ đạo tuyển sinh do Giám đốc ĐHQG -HCM ra quyết định thành lập. Thành
phần Ban chỉ đạo tuyển sinh gồm Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng ban chỉ đạo, Ủy
viên thường trực và các Ủy viên.

a. Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đ ược Giám
đốc ủy quyền;

b. Phó Ban Chỉ đạo tuyển sinh: Phó Giám đốc hoặc Tr ưởng bộ phận quản lý đào
tạo sau đại học của ĐHQG-HCM;

c. Ủy viên thường trực: Trưởng bộ phận quản lý đào tạo sau đại học của
ĐHQG-HCM;

d. Các Ủy viên: Thủ trưởng cơ sở đào tạo sau đại học hoặc Phó Thủ trưởng được
Thủ  trưởng ủy quyền.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Thành phần
Hội đồng gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch , Ủy viên thường trực và các Ủy viên.

a. Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng được Thủ  trưởng ủy quyền;
b. Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ trưởng;
c. Ủy viên thường trực: Trưởng hoặc Phó bộ phận quản lý đ ào tạo sau đại học;
d. Các Ủy viên: một số Trưởng hoặc Phó (Phòng, Khoa, Bộ môn) liên quan trực

tiếp đến kỳ tuyển sinh.

Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột dự tuyển không được tham gia Ban
chỉ đạo tuyển sinh, các bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo và Hội đồng tuyển sinh và
các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh
- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo tuyển sinh: chỉ đạo, điều hành các

kỳ tuyển sinh sau đại học và hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Tr ưởng Ban Chỉ đạo;
theo dõi và chỉ đạo hoạt động các Hội đồng tuyển sinh.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh : Xét duyệt hồ sơ, lập danh
sách thí sinh dự tuyển, ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố kết quả tuyển sinh,
xét đề nghị công nhận trúng tuyển báo cáo Thủ trưởng cơ sở đào tạo.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh và Chủ tịch Hội đồng
tuyển sinh:

a. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh : Chỉ đạo thực
hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tuyển sinh.

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:
b. Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của Quy chế đào tạo trình

độ thạc sĩ đối với công tác tuyển sinh;
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c. Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác
tuyển sinh theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ đối với công tác
tuyển sinh;

d. Quyết định thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh gồm: Ban
Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Thanh tra, Ban Hậu cần
(nếu cần). Các bộ phận này làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội
đồng tuyển sinh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng ra quyết định
thành lập Ban Chấm lại.

15. Khoản 1; khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:

1. Thời gian làm bài thi:

- Môn thi theo hình thức tự luận: 120 phút-180 phút

- Môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan: 60 phút -120 phút.

- Môn thi theo hình thức phỏng vấn: do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

3. Trước kỳ thi chậm nhất một tuần, Hội đồng tuyển sinh phải chuẩn bị xong địa điểm
thi, đủ số phòng thi cần thiết, các phòng thi phải tập trung gần nhau, an toàn, yên tĩnh.
Mỗi phòng thi đảm bảo tối thiểu 2 giám thị cho một ph òng thi 40 người dự tuyển.
Trường hợp số thí sinh nhiều hơn 40 người dự tuyển, Hội đồng tuyển sinh bổ sung 1
giám thị/ 20 người dự tuyển.
16. Sửa đổi tiêu đề Điều 48; sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 48 như sau:

1. Thang điểm chấm thi:
a. Thang điểm chấm thi môn cơ bản và môn cơ sở là thang điểm 10. Các ý nhỏ

được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm và không quy tròn điểm từng phần thi, bài
thi. Thang điểm chấm thi môn ngoại ngữ là thang điểm 100 và được quy định
theo từng đợt thi tuyển sinh sau đại học .

b. Cán bộ chấm bài thi theo thang điểm và đáp án chính thức đã được Trưởng ban
Chấm thi phê duyệt.

3. Công bố điểm:

Điểm tuyển sinh được công bố là điểm từng môn tuyển sinh không quy tròn.

17. Điều 51 được sửa đổi như sau:

1. Người dự tuyển phải đạt điểm 5,0 trở lên đối với những môn theo thang điểm 10 v à
phải đạt điểm 50 trở lên đối với các môn ngoại ngữ.
2. Số lượng trúng tuyển căn cứ chỉ tiêu đã được xác định của cơ sở đào tạo và tổng điểm
các môn tuyển sinh (ngoại trừ môn ngoại ngữ) .

3. Trường hợp nhiều người dự tuyển có cùng tổng điểm các môn tuyển sinh (ngoại trừ
môn ngoại ngữ), thì sẽ xét đến mức điểm cao hơn của môn cơ sở sau đó đến môn cơ bản
và cuối cùng là môn ngoại ngữ để xác định người trúng tuyển.
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18. Điều 54 được bổ sung khoản 3 như sau:

3. Thanh tra tuyển sinh theo hình thức đào tạo từ xa qua mạng được thực hiện như sau:

- CSĐT bố trí camera và giám sát trực tuyến ghi lại hình ảnh của các phòng thi tại các
cơ sở liên kết đào tạo trên đĩa cứng tại Hội đồng thi. Kết thúc môn thi cuối c ùng Hội
đồng thi bàn giao dữ liệu này đến Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Khi phát hiện người dự tuyển vi phạm quy chế thi thông qua giám sát trực tuyến, dữ
liệu trên đĩa cứng là một trong những cơ sở pháp lý để lập biên bản về mức độ vi phạm
- Vai trò giám sát trực tuyến của Hội đồng thi và biện pháp xử lý kỷ luật đối với các
trường hợp vi phạm được thực hiện theo chức năng c ủa cán bộ giám sát phòng thi.

- CSĐT công bố quy định giám sát thi trực tuyến đến người dự tuyển, cán bộ coi thi và
cán bộ liên quan trước kỳ thi để biết và thực hiện.


