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CHƢƠNG I: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 1: Chƣơng trình đào tạo 

 

1. Giáo dục đại học đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ đại học. 

Nội dung đào tạo trong toàn khoá học ở mỗi trình độ của từng ngành đào tạo 

được thể hiện thành chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo của mỗi ngành đào tạo do các trường đại học và cao 

đẳng xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui 

định. Chương trình khung gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào 

tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản và chuyên 

ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập. 

2. Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức: 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương. 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

Mỗi khối kiến thức có 2 nhóm học phần: 

- Nhóm học phần bắt buộc gồm những học phần chứa đựng những nội dung 

kiến thức chính yếu của ngành đào tạo và bắt buộc sinh viên phải tích luỹ. 

- Nhóm học phần tự chọn gồm những học phần chứa đựng những nội dung 

cần thiết nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường để tích luỹ 

đủ số học phần qui định. 

Căn cứ vào qui định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các 

trình độ đào tạo, Giám đốc đại học, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng trường 

đại học, cao đẳng (dưới đây gọi chung là Hiệu trưởng các trường) qui định 

các học phần này cho các ngành đào tạo của trường. 

3. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người 

học tích luỹ trong quá trình học tập. Mỗi học phần có khối lượng từ 2 đến 5 

đơn vị học trình, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học 

kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ và được kết 

cấu riêng theo từng môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều 

môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã riêng do trường quy 

định. 

Căn cứ vào đặc điểm các ngành đào tạo của trường, Hiệu trưởng qui định việc 

bố trí giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và các 

học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho phù hợp, bảo đảm 

tính khoa học, hiệu quả và thuận tiện cho sinh viên. 

4. Đơn vị để tính khối lượng học tập của sinh viên là đơn vị học trình. Một 

đơn vị học trình được quy định bằng khoảng 15 tiết học lý thuyết, bằng 

khoảng 30 hoặc 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, bằng khoảng 



45- 90 tiết thực tập tại cơ sở hoặc bằng khoảng 45- 60 tiết làm tiểu luận hoặc 

đồ án, khoá luận tốt nghiệp. 

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu 

được một đơn vị học trình sinh viên phải dành ít nhất 15 tiết chuẩn bị. 

Hiệu trưởng quy định những con số trên đối với từng học phần cho phù hợp 

với đặc điểm của trường. 

Một tiết học được tính bằng 45 phút. 

Điều 2: Thời gian và kế hoạch đào tạo 
1. Các trường đại học và cao đẳng tổ chức đào tạo theo khoá học và năm học. 

Khoá học là thời gian được thiết kế để sinh viên hoàn thành chương trình đào 

tạo của một ngành chuyên môn cụ thể. Một khoá học đại học, tuỳ theo ngành 

đào tạo, từ 4 đến 6 năm học và một khoá học cao đẳng là 3 năm học. 

Một năm học có 2 học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học 

và 3 tuần thi. Ngoài 2 học kỳ chính, các trường có thể tổ chức thêm một học 

kỳ hè để cho những sinh viên thi không đạt ở các học kỳ chính được học lại 

và nhũng sinh viên học giỏi có điều kiện học vượt để kết thúc sớm chương 

trình học tập. Mỗi học kỳ hè có 7 đến 8 tuần thực học và một tuần thi. 

2. Căn cứ vào khối lượng kiến thức tối thiểu cho các trình độ đào tạo, Hiệu 

trưởng phân bổ số đơn vị học trình cho các năm học, các học kỳ. 

Đầu khoá học, trường phải thông báo cho sinh viên về kế hoạch học tập, lịch 

trình, chương trình đào tạo toàn khoá của các ngành đào tạo, về quy chế học 

tập, kiểm tra, thi, đánh giá, xếp loại học tập và công nhận tốt nghiệp, về nghĩa 

vụ và quyền lợi của sinh viên. 

Đầu mỗi năm học, trường phải thông báo lịch học trong từng học kỳ, đề 

cương chi tiết của các học phần, điều kiện để được học tiếp, lịch kiểm tra và 

thi, hình thức kiểm tra và thi các học phần. Đầu mỗi năm học, sinh viên phải 

đăng ký học các học phần tự chọn với Phòng đào tạo của trường. 

 


