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QUY TRÌNH 
MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 

 

I.  QUY TRÌNH CÔNG TÁC 

1. Cơ sở thực hiện 

Mục đích, phạm vi áp dụng 

- Mục đích: Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và 

cả nước nói chung, thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển của Trường. 

- Phạm vi áp dụng: Các đơn vị đào tạo trình độ đại học, sau đại học. 

Văn bản quy định 

- Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định điều kiện , hồ sơ, quy trình mở ngành đào  tạo, đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đaị hoc̣ , trình độ cao đẳng;  

- Căn cứ Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT, ngày 22/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, 

quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo 

các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định Về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

- Danh mục đào tạo cấp IV các trình độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Quy hoạch, chiến lược phát triển của Trường Đại học Cần Thơ. 

Giải thích từ ngữ, từ viết tắt 

- CTĐT: chương trình đào tạo. 

- ĐVĐT : Đơn vị đào tạo 

- GD-ĐT: Giáo dục và Đào tạo 

- HĐ KH&ĐT : Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ 

- P.ĐT : Phòng Đào tạo 

- K.SĐH : Khoa Sau đại học  

2. Nội dung quy trình 

Bước 1 Thẩm định nội bộ điều kiện mở ngành 

- ĐVĐT soạn tờ trình về các điều kiện và thông tin đăng ký mở ngành mới. 

- Xin ý kiến Thường trực HĐKH và ĐT Trường cho phép xúc tiến viết đề án mở ngành. 

Bước 2 Viết đề án mở ngành/xây dựng CTĐT 

- Bước 2.1: ĐVĐT phối hợp với TT. Đảm bảo chất lượng và khảo thí tiến hành khảo sát, xác 

định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của 

người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với 

yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp. Nếu qua khảo sát thấy có nhu cầu, ĐVĐT trình Hiệu trưởng thành lập Tổ soạn 

thảo CTĐT để xây dựng CTĐT và đề án mở ngành mới (Quy trình xây dựng CTĐT theo TT 
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07/2015/TT-BGDĐT; mẫu đề án quy định tại TT 38/2010/TT-BGDĐT đối với mở ngành 

sau đại học và TT 08/2011/TT-BGDĐT đối với mở ngành đại học). 

- Bước 2.2: Tổ soạn thảo xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo (theo mẫu chung của Trường). 

- Bước 2.3: Tổ soạn thảo xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương 

trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu 

ra. 

- Bước 2.4: Tổ soạn thảo đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng 

ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn 

thiện chương trình đào tạo. 

- Bước 2.5: Tổ soạn thảo và giảng viên thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình 

đào tạo đã xác định. 

- Bước 2.6: ĐVĐT và Tổ soạn thảo tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ 

quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao 

động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo. 

- Bước 2.7: Tổ soạn thảo hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan. 

Bước 3 Thông qua CTĐT đã hiệu chỉnh sau hội thảo và danh sách Hội đồng thẩm định 

CTĐT 

ĐVĐT trình Hội đồng khoa học và đào tạo Trường thông qua CTĐT đã được hiệu chỉnh 

sau khi hội thảo lấy ý kiến và danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định CTĐT. 

Bước 4 Thẩm định 

* Thẩm định Năng lực đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo 

- ĐVĐT chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (gửi Sở GD và ĐT 3 bộ, P.ĐT/K.SĐH lưu 01 bộ) về 

năng lực đào tạo. 

- P.ĐT /K.SĐH soạn và trình BGH ký công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

lập đoàn kiểm tra năng lực đào tạo mở ngành. 

- ĐVĐT chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để làm việc với Sở GD&ĐT đến thẩm định (bảng 

lương các giảng viên trong danh sách mở ngành,…). 

- Sau khi nhận được công văn phản hồi của Sở GD&ĐT, ĐVĐT chỉnh sửa theo góp ý của Sở 

GD & ĐT, in và gửi lại Sở GD 01 bộ (biên bản các biểu mẫu, lý lịch và bằng cấp). 

* Thẩm định CTĐT 

- P.ĐT /K.SĐH trình Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT. 

- Tổ soạn thảo chuẩn bị 05 quyển dự thảo Đề án CTĐT, Mẫu phản biện CTĐT, Phiếu 

đánh giá CTĐT gửi cho các thành viên trong Hội đồng thẩm định. 

- Tiến hành họp Hội đồng, thư ký sẽ ghi biên bản và chi tiết các ý kiến đóng góp của 

các thành viên trong Hội đồng, thu lại Bản nhận xét của phản biện, phiếu đánh giá của 

các thành viên (lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại CV 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30 

tháng 6 năm 2015 của Bộ GD-ĐT). 

- Tổ soạn thảo chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng (nếu có chỉnh sửa thì phải có 

Tờ trình đã chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng, có chữ  ký xác nhận của Chủ 

tịch hội đồng và thư ký). 
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- Thư ký gửi hồ sơ thẩm định cho ĐVĐT gồm: đề án đã chỉnh sửa, biên bản họp Hội 

đồng, 02 bản nhận xét của 02 phản biện, 5 phiếu đánh giá CTĐT của các thành viên, 

Tờ trình giải trình đã chỉnh sửa. 

* Quyết định ban hành CTĐT 

- P.ĐT /K.SĐH trình Quyết định Ban hành CTĐT. 

Bước 5 Hoàn chỉnh đề án gửi Bộ GD-ĐT 

- Tổ soạn thảo hoàn thành Đề án (Tờ trình, CTĐT, Năng lực đào tạo, các minh chứng): 

+  Đối với trình độ đại học: ĐVĐT nộp 05 quyển đề án, gửi: 02 quyển về Bộ GD và ĐT; 01 

quyển cho Sở GD và ĐT; 01 quyển lưu Phòng Đào tạo, 01 quyển lưu ĐVĐT. 

+  Đối với trình độ Thạc sĩ: ĐVĐT nộp 06 quyển đề án (03 quyển gửi Bộ, 01 quyển 

gửi chuyên viên Bộ, 01 quyển gửi  Sở GD&ĐT và  01 quyển lưu tại K.SĐH). 

+ Đối với trình độ Tiến sĩ: ĐVĐT nộp 07 quyển đề án (04 quyển gửi Bộ, 01 quyển 

gửi chuyên viên Bộ, 01 quyển gửi  Sở GD&ĐT và  01 quyển lưu tại K.SĐH) 

- P.ĐT /K.SĐH thực hiện việc gửi đề án đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 6 Chờ Quyết định cho phép mở ngành của Bộ GD-ĐT 

- Hiệu chỉnh, bổ sung, phản hồi theo ý kiến từ Bộ (nếu có) 

3. Biểu mẫu 

Biểu mẫu thực hiện theo: Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 

trình độ đại học và Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT, ngày 22/12/2010 (trình độ sau đại học) của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (trên Website Bộ).  
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 II. LƯU ĐỒ: 

MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC 

Quy trình Mở ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học 

Bước Lưu đồ Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi 

chú 

1 

 

Thẩm định 

điều kiện mở ngành 

 

- Trình bài điều kiện mở 

ngành 

- Xin ý kiến HĐ KH&ĐT 

- ĐVĐT 

- P.ĐT/K.SĐH 

-TT. HĐ 

KH&ĐT 

1 tháng  

2 

 
Xây dựng đề án mở 

ngành/XDCTĐT 

 

- Khảo sát nhu cầu 

- Viết đề án 

- Thực hiện quy trình xây 

dựng (TT08; TT38; 7 bước 

theo TT07) 

- TTĐBCL 

- ĐVĐT 
2 tháng  

3 

 

Thông qua nội dung điều chỉnh 

CTĐT và danh sách  

Hội đồng thẩm định 
 

- Xin ý kiến thông qua phiên 

họp thường trực HĐ 

KH&ĐT 

- ĐVĐT  

- TT. HĐ 

KH&ĐT 
1 tháng  

4 

 

Thẩm định 

- Năng lực đào tạo 

- Chương trình đào tạo 
 

- Thẩm định năng lực 

- Thẩm định CTĐT 

- Tổ soạn thảo 

- Sở GD và ĐT 

- HĐ thẩm định 
1,5 tháng  

5 

 

Hoàn chỉnh đề án 

gửi Bộ GD-ĐT 
 

- Tờ trình gửi Bộ 

- Đóng quyển 

- Tổ soạn thảo 

- P.ĐT/K.SĐH 

 
1 tháng  

6 

 

Phê duyệt của 

Bộ GD-ĐT 
 

Hiệu chỉnh, bổ sung, phản 

hồi theo ý kiến từ Bộ (nếu 

có) 

Tổ soạn thảo ...  

7 
 

Kết thúc 

 

    

 


