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và nội dung CTĐT trình độ tiến sĩ, cụ thể: 
a. Khối lượng kiến thức tối thiểu là 90 tín chỉ, chưa kể khối lượng các học phần bổ 

sung kiến thức của CTĐT trình độ đại học và thạc sĩ cùng ngành, chuyên ngành; 
b. Thời gian đào tạo cho hình thức toàn thời gian là 3 năm (36 tháng), cho hình 

thức bán thời gian là 4 năm (48 tháng); 
c. Cấu trúc: 

Phần Nội dung Số tín chỉ 
1 Các học phần bổ sung: 

- Đối tượng A1 
- Đối tượng A2 
- Đối tượng B1 
- Đối tượng B2 

 
0 

4 – 6 
32 

4 – 6 
2 Các học phần ở trình độ tiến sĩ, đề cương nghiên cứu, tiểu luận 

tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ 
a. Các học phần ở trình độ tiến sĩ: 

- Bắt buộc 
- Tự chọn 

b. Đề cương nghiên cứu 
c. Tiểu luận tổng quan 
d. Các chuyên đề tiến sĩ 

18 
 

8 
4 
4 
2 
2 
6 

3 Luận án tiến sĩ 72 
 Tổng (Phần 2 và 3) 90 
Trong đó: 
- Đối tượng A1: không phải học các học phần bổ sung. 
- Đối tượng A2: phải học một số học phần của CTĐT trình độ thạc sĩ theo định 

hướng nghiên cứu cùng ngành, chuyên ngành. 
- Đối tượng B1: phải học các học phần của CTĐT trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu cùng ngành, chuyên ngành. 
- Đối tượng B2: tương tự như đối tượng B1, ngoài ra phải học một số học phần 

của CTĐT trình độ đại học cùng ngành, chuyên ngành. 
d. Nội dung: 

Phần Nội dung Yêu cầu 
1 Các học 

phần bổ 
sung 

Các học phần bổ sung giúp nghiên cứu sinh (NCS) có đủ kiến 
thức và trình độ chuyên môn. Cụ thể: 
- Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ: các học phần bổ sung là các 
học phần của CTĐT trình độ thạc sĩ cùng ngành, chuyên ngành 
đào tạo. 
- Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ nhưng ở ngành gần với ngành 
đào tạo trình độ tiến sĩ, hoặc có bằng thạc sĩ đúng ngành nhưng tốt 
nghiệp đã nhiều năm, hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp, hoặc theo 
định hướng ứng dụng; hoặc có bằng thạc sĩ thuộc ngành, chuyên 
ngành gần, NCS phải học bổ sung một số học phần của CTĐT 
trình độ thạc sĩ cùng ngành, chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực 
nghiên cứu với khối lượng từ 4 đến 6 tín chỉ. 
- Trường hợp cần thiết, nếu CTĐT trình độ đại học của NCS còn 
thiếu những học phần có vai trò quan trọng cho việc đào tạo trình 
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độ tiến sĩ, NCS phải học bổ sung một số học phần của CTĐT trình 
độ đại học cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với khối lượng từ 4 
đến 6 tín chỉ. 

Các học 
phần ở trình 
độ tiến sĩ 

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ nhằm trang bị cho NCS kiến thức 
mới trong lĩnh vực chuyên môn, nâng cao trình độ lý thuyết, 
phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương 
pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực 
nghiên cứu.  
- Các học phần ở trình độ tiến sĩ gồm 2 nhóm là: 
+ Các học phần bắt buộc: là những học phần căn bản, liên quan 
đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành, chuyên 
ngành đào tạo.  
+ Các học phần tự chọn: là những học phần có nội dung chuyên 
sâu phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS hoặc cung cấp 
phương pháp luận nghiên cứu, rèn luyện phương pháp nghiên cứu 
chuyên ngành, cách viết và công bố kết quả nghiên cứu, tiếng Anh 
học thuật. Học phần tự chọn có thể được thiết kế theo kiểu các 
chuyên đề tự chọn, tức gồm nhiều chủ đề, mỗi chủ đề có thể có 
thời lượng từ 5 đến 15 giờ tín chỉ, do các giảng viên, nhà khoa học 
khác nhau đảm nhận và cho phép NCS được lựa chọn các chủ đề 
để học phù hợp với nhu cầu của bản thân, đảm bảo tích lũy đủ 
khối lượng theo quy định của học phần. 

Đề cương 
nghiên cứu 

Đề cương nghiên cứu đề tài luận án là 1 tài liệu khoa học được 
thực hiện ở giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu khoa học của  
NCS, có vai trò như 1 báo cáo xin phép được triển khai nghiên 
cứu đề tài luận án tiến sĩ. 

Tiểu luận 
tổng quan  

Tiểu luận tổng quan là 1 công trình nghiên cứu khoa học giúp 
NCS tìm hiểu và nắm bắt tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên 
quan đến đề tài luận án. Tiểu luận tổng quan cần thể hiện kết quả 
phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác 
giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu 
những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà NCS cần tập 
trung nghiên cứu giải quyết. 
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Các chuyên 
đề tiến sĩ 

Chuyên đề tiến sĩ là 1 công trình nghiên cứu khoa học nhằm giúp 
NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận 
án và giải quyết một số nội dung của đề tài luận án. 

3 Luận án 
tiến sĩ 

Luận án tiến sĩ là 1 công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của 
chính NCS, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực 
nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia 
tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo 
các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. 

  
III.  Quy trình cập nhật chương trình đào tạo: 

Bước 1: Hội đồng cập nhật CTĐT thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến 
sự cần thiết phải cập nhật CTĐT như: 

- Những thay đổi trong quy định của nhà nước, của Nhà trường về CTĐT;  



 4

- Những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành;  
- Các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến CTĐT;  
- Phản hồi của các bên liên quan: giảng viên, nhà khoa học tham gia đào tạo; người 

sử dụng lao động là người tốt nghiệp ngành, chuyên ngành đào tạo; người đã tốt 
nghiệp và NCS đang học. 

- Một số hạn chế của các CTĐT trình độ tiến sĩ hiện hành đã được nhận diện tại 
mục I.4; 

- Yêu cầu về tính liên thông với CTĐT trình độ thạc sĩ cùng ngành, chuyên ngành; 
- Phù hợp với các hướng nghiên cứu mới và khả năng đáp ứng của đội ngũ có trình 

độ tiến sĩ của khoa, viện đào tạo; 
- Các CTĐT cùng ngành, chuyên ngành ở trình độ đại học và thạc sĩ của Trường; 

CTĐT trình độ tiến sĩ cùng ngành, chuyên ngành của cơ sở đào tạo khác ở trong 
nước và nước ngoài. 
Bước 2: Hội đồng cập nhật CTĐT tổ chức đánh giá CTĐT hiện hành và đề nghị 

sửa đổi, cập nhật CTĐT. Việc đánh giá và dự kiến nội dung sửa đổi, cập nhật CTĐT cần 
tập trung vào các nội dung sau: 

- Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT. 
- Cấu trúc của CTĐT. 
- Nội dung của CTĐT. 

Lập báo cáo đánh giá CTĐT và đề nghị sửa đổi, cập nhật (theo mẫu tại Phụ lục 1). 
Bước 3: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xem xét, thông qua báo cáo đánh 

giá và đề nghị sửa đổi, cập nhật CTĐT. Trên cơ sở đó, Hội đồng cập nhật CTĐT tiếp tục 
tiến hành: 

- Hoàn thiện mục tiêu chung và chuẩn đầu ra của CTĐT (hướng dẫn tại Phụ lục 2). 
- Hoàn thiện khung CTĐT theo mục tiêu chung và chuẩn đầu ra đã xác định (hướng 

dẫn tại Phụ lục 2). 
- Xây dựng và hoàn thiện các đề cương học phần (ĐCHP) theo Khung CTĐT đã 

xác định (hướng dẫn tại Phụ lục 3). 
Bước 4: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xem xét, thông qua và trình Hiệu 

trưởng ban hành CTĐT cập nhật. Nếu cần thiết, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề nghị 
với Hiệu trưởng việc thẩm định CTĐT cập nhật. 

 
IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội đồng cập nhật chương trình đào tạo: 
a. Hội đồng cập nhật CTĐT do Hiệu trưởng thành lập theo đề nghị của trưởng 

khoa, viện quản lý ngành và Trưởng khoa Sau Đại học (SĐH); 
b. Cơ cấu và tiêu chuẩn Hội đồng cập nhật CTĐT: 
- Cơ cấu Hội đồng cập nhật CTĐT:  
+ Có ít nhất 05 thành viên gồm Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên;  
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+ Bao gồm đại diện khoa, viện quản lý ngành; đại diện bộ môn quản lý NCS của 
ngành, chuyên ngành; giảng viên cùng ngành, chuyên ngành đào tạo; nhà khoa học, 
chuyên gia giáo dục am hiểu về ngành, chuyên ngành đào tạo và có năng lực xây dựng, 
phát triển CTĐT.  

- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng cập nhật CTĐT:  
+ Là người được đào tạo hoặc có kinh nghiệm chuyên môn đúng ngành, chuyên 

ngành; có học vị tiến sĩ trở lên hoặc am hiểu về ngành, chuyên ngành đào tạo và có năng 
lực xây dựng, phát triển CTĐT. 

+ Chủ tịch Hội đồng: có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc đã từng hướng dẫn 
thành công ít nhất 1 NCS trở lên. 

c. Trách nhiệm của Hội đồng cập nhật CTĐT:  
- Tổ chức cập nhật CTĐT theo quy định tại Mục III của Thông báo này; 
- Phân công, hướng dẫn và góp ý cho giảng viên, nhà khoa học có chuyên môn 

phù hợp xây dựng hoặc cập nhật ĐCHP theo quy định và hướng dẫn của Trường; 
- Đề nghị bộ môn quản lý học phần, giảng viên phụ trách chính, phụ học phần. 
2. Giảng viên, nhà khoa học tham gia xây dựng, cập nhật đề cương học phần: 
a. Hội đồng cập nhật CTĐT làm việc với khoa, viện quản lý ngành để thống nhất 

lựa chọn giảng viên, nhà khoa học tham gia xây dựng, cập nhật ĐCHP; 
b. Giảng viên, nhà khoa học tham gia xây dựng, cập nhật ĐCHP phải đáp các tiêu 

chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường. 
3. Ban hành chương trình đào tạo: 
a. Khoa SĐH có trách nhiệm kiểm tra các CTĐT mà Hội đồng cập nhật CTĐT 

chuyển tới trước và sau khi Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH - ĐT) xem xét; 
b. Hiệu trưởng ký quyết định ban hành CTĐT trên cơ sở đề nghị của Hội đồng KH 

- ĐT và Trưởng khoa Sau Đại học. 
4. Kế hoạch thực hiện: 

TT. Công việc Phân công 
thực hiện 

Hạn hoàn 
thành 

I. Thu thập thông tin và đánh giá chương trình đào tạo. 
Thành lập Hội đồng cập nhật CTĐT: 

- Đề nghị danh sách Hội đồng. Khoa/viện 
quản lý 
ngành 

15/5/2015 

1 

- Kiểm tra và trình quyết định thành lập Hội đồng. Khoa SĐH 18/5/2015 

2 Thu thập thông tin liên quan đến CTĐT; Đánh giá 
CTĐT, đề nghị sửa đổi, cập nhật CTĐT (theo 
mẫu tại Phụ lục 1); chuyển cho Khoa SĐH báo 
cáo đánh giá và dự kiến sửa đổi, cập nhật CTĐT 
(bản điện tử). 

Hội đồng 
cập nhật 
CTĐT 

10/6/2015 

3 Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật 
CTĐT. 

Hội đồng 
KH - ĐT 

15/6/2015 
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