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1. Về ngành đào tạo
1.1. Ngành đề nghị cho phép đào
tạo phù hợp với nhu cầu nguồn
nhân lực (trên cơ sở kết quả khảo
sát);

Điều kiện thực tế,
minh chứng thể hiện trong hồ sơ
- Nhu cầu mở ngành tiến sĩ Lý luận
và phương pháp dạy học bộ môn
tiếng Anh (LL&PPDHBMTA) đã
được khảo sát với kết quả ủng hộ
của 16/17 nhà tuyển dụng (94.1%)
và 48/56 người học tiềm năng
(73.9%).

1.2. Được xác định trong phương - Được xác định trong kế hoạch từ
hướng/kế hoạch phát triển của cơ sở năm 2018.
đào tạo;
1.3. Ngành phải thuộc Danh mục - Mã ngành: 9140111
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại - Ngành đại học là ngành đúng: Sư
học hiện hành.
phạm tiếng Anh đã đào tạo từ năm
1976.
1.4. Quyết nghị của Hội đồng Quyết nghị số 12/QN-HĐT ngày
trường/Hội đồng quản trị thông qua 22 tháng 01 năm 2019 của Hội
việc mở ngành đăng ký đào tạo;
đồng Trường ĐHCT.
1.5. Ngành mới (thuyết minh được Không phải là ngành mới; tuy
tính thực tiễn và kinh nghiệm đào nhiên CTĐT đã tham khảo của 2
tạo của một số nước);
ĐH nước ngoài và có ý kiến về sự
cần thiết.
- Ngành này đã được đào tạo ở nước Không phải thí điểm
ngoài; đang thí điểm ở Việt Nam
hoặc là trường đầu tiên thí điểm;
- Chương trình đào tạo tham khảo Đại
học
Sydney
(Úc):
của 2 trường đại học đã được kiểm ttps://www.sydney.edu.au/research/
định ở nước ngoài;
opportunities/opportunities/523
-Chương trình đào tạo TS ngành
Giảng dạy tiếng Anh của trường

Đáp ứng/
không
đáp ứng
Đáp ứng
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Đáp ứng/
không
đáp ứng

đại học Assumption, Thái Lan tại
địa chỉ website:
https://www.grad.au.edu/phd-elt
- Có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết Sở Giáo dục Đồng Tháp, Trường
đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có Đại học An Giang, Trường Đại học
nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau Kiên Giang …
đào tạo.
1.6. Ngành đào tạo trình độ đại
học/thạc sĩ là ngành đúng hoặc ngành
gần (nếu không có ngành đúng) là
điều kiện đầu vào của ngành đăng ký
đào tạo trình độ thạc sĩ/tiến sĩ đã
được đào tạo hình thức chính quy tại
cơ sở đào tạo và có sinh viên/học
viên đã tốt nghiệp.

2. Đội ngũ giảng viên:
a) Có ít nhất năm (5) giảng viên cơ
hữu có chức danh giáo sư, phó giáo
sư, có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ
ngành đúng hoặc ngành gần với
ngành đăng ký đào tạo và không
trùng với danh sách giảng viên cơ
hữu là điều kiện mở ngành đào tạo
cùng trình độ của các ngành khác;
trong đó có ít nhất 01 giáo sư hoặc
phó giáo sư đúng ngành chịu trách
nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện
chương trình đào tạo và cam kết
đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ
sở đào tạo và xã hội;
b) Giảng viên giảng dạy đủ điều
kiện; các giảng viên khác phải có
trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng viên
cơ hữu tham gia giảng dạy ít nhất
70% khối lượng chương trình đào
tạo; khối lượng kiến thức còn lại do
giảng viên thỉnh giảng (trong và
ngoài nước) đã được ký kết hợp

Phù hợp
Ngành đào tạo trình độ ThS là
ngành đúng: mã số ngành 8140111,
đã có quyết định mở ngành theo văn
bản số 2919/QĐ-BGDĐT, ngày
06/8/2012; CTĐT đã tuyển sinh và
đào tạo 14 khóa; thông tin tốt
nghiệp của HV cao học đều được
đăng
tải
công
khai
trên
https://gs.ctu.edu.vn/quyet-dinh/qdtot-nghiep-thac-si.html
Đáp ứng
Có năm (5) giảng viên cơ hữu
trong đó có 3 PGS và 2 TS có bằng
tiến sĩ ngành đúng chịu trách
nhiệm, tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo. Cụ thể
- PGS. TS. Trịnh Quốc Lập
- PGS. TS. Phương Hoàng Yến
- PGS. TS. Nguyễn Bửu Huân
- TS. Nguyễn Văn Lợi
- TS. Nguyễn Anh Thi

Có 10 CBGD cơ hữu có trình độ
Tiến sĩ.
Có phân công GV cơ hữu đảm
nhiệm giảng dạy các khối lượng
chương trình đào tạo
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đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo
thực hiện. Các giảng viên cơ hữu và
thỉnh giảng đều phải có bằng cấp
phù hợp với nội dung các học phần
được phân công giảng dạy;
c) Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu
khoa học đối với mỗi giảng viên
đứng tên chủ trì mở ngành và mỗi
giảng viên giảng dạy lý thuyết phần
kiến thức cơ sở ngành, chuyên
ngành theo quy định tại điểm d,
khoản 2 Điều 2 và điểm d, khoản 2
Điều 3;

Đáp ứng quy định
Có bảng liệt kê các công trình
nghiên cứu của GV, các công bố
khoa học liên quan đã được kiểm
tra trên hệ thống và có minh chứng
đính kèm trong đề án.

d) 30% khối lượng kiến thức còn lại GV cơ hữu của trường đủ đảm
do giảng viên thỉnh giảng đã được trách các nội dung học phần theo
ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ chương trình đào tạo.
sở đào tạo thực hiện;
đ) Đối với cơ sở đào tạo ngoài công Không thuộc trường ngoài công
lập, phải có tối thiểu 40% giảng viên lập.
ở trong độ tuổi lao động;
e) Đối với mở ngành theo Danh mục Đáp ứng quy định
giáo dục đào tạo có mã số gồm 7 chữ Không thuộc nhóm này.
số nếu được ghép từ nhiều chuyên
ngành của danh mục giáo dục đào tạo
có mã số gồm 8 chữ số thì đội ngũ
giảng viên phải đảm bảo theo quy
định của khoản 2 Điều 2 và Điều 3.
g) Đối với mở ngành trình độ thạc sĩ Không thuộc nhóm ngành sức khỏe
thuộc nhóm ngành sức khoẻ: mỗi
môn học cơ sở ngành hoặc chuyên
ngành phải có 01 giảng viên theo quy
định tại điểm b trên đây; nếu có học
phần liên quan đến khám bệnh, chữa
bệnh thì các giảng viên và người
hướng dẫn thực hành phải có chứng
chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh,
đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều
kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo
khối ngành sức khoẻ theo quy định.

Đáp ứng/
không
đáp ứng
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3. Cơ sở vật chất:
a) Có đủ phòng học, thư viện có
phòng tra cứu thông tin cung cấp các
nguồn thông tin tư liệu được cập
nhật trong 5 năm, tính đến ngày đề
nghị mở ngành hoặc thư viện điện tử
có bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu
liên quan đến ngành đề nghị cho
phép đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng
dạy, học tập và nghiên cứu khoa
học;

b) Có đủ phòng thí nghiệm, xưởng
thực hành, cơ sở sản xuất thử
nghiệm với các trang thiết bị cần
thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học
tập và nghiên cứu khoa học của
ngành đề nghị được đào tạo và đảm
bảo đủ theo danh mục trang thiết bị
tối thiểu phục vụ công tác đào tạo
ngành/nhóm ngành đã được quy
định (nếu có);

Điều kiện thực tế,
minh chứng thể hiện trong hồ sơ
- Có đủ phòng học, phòng chuyên
đề với trang thiết bị cần thiết bảo
đảm để nghiên cứu sinh có thể triển
khai thực hiện đề tài luận án;
- Trung tâm học liệu Trường Đại
học Cần Thơ có đủ nguồn thông tin
tư liệu và phương tiện để nghiên
cứu sinh tìm hiểu, tra cứu khi thực
hiện đề tài luận án, viết luận án như
sách, giáo trình, tạp chí khoa học
trong và ngoài nước, thư viện điện
tử có thể liên kết với các cơ sở đào
tạo cùng lĩnh vực, cùng chuyên
ngành đào tạo trong và ngoài nước;
Ngành LL&PPDH BMTA không
sử dụng phòng thí nghiệm; tuy
nhiên có đầy đủ các phòng chuyên
đề để NCS nghiên cứu.

c) Có phòng máy tính nối mạng Trung tâm học liệu Trường Đại học
internet để học viên truy cập thông Cần Thơ có trang bị 500 máy tính
tin;
truy cập mạng tốc độ cao với hơn
60 nhân viên phục vụ.
d) Có website của cơ sở đào tạo
được cập nhật thường xuyên, công
bố công khai theo đúng quy định tại
Điều 2, 3 của Thông tư.

Website của Khoa Ngoại
(sfl.ctu.edu.vn), và website
Trường Đại học Cần
(www.ctu.edu.vn) được cập
thường xuyên

ngữ
của
Thơ
nhật

đ) Có tạp chí khoa học công nghệ Tạp chí khoa học Trường Đại học
riêng của cơ sở đào tạo (đối với mở Cần Thơ. Năm bắt đầu: 1995 (theo
ngành trình độ tiến sĩ).
Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ
Văn hóa Thông tin cấp, số
3426/GPXB ngày 20/11/1995);
hình thức: 6 kỳ/năm, khổ 19x27cm,
50 trang, 400 bản/kỳ.

Đáp ứng/
không
đáp ứng
Đáp ứng
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4. Chương trình đào tạo và một số
điều kiện khác để thực hiện
chương trình đào tạo:
a) Chương trình đào tạo theo định - Chương trình đào tạo theo định
hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng nghiên cứu (90TC).
hướng ứng dụng;
b) Có chương trình đào tạo của
ngành đề nghị cho phép đào tạo
được xây dựng theo quy định; phù
hợp với Khung trình độ quốc gia
hiện hành; được thủ trưởng cơ sở
giáo dục đại học ban hành theo quy
định;

- Có chương trình đào tạo phù hợp
với Khung trình độ quốc gia hiện
hành ban hành theo Quyết định
1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.

c) Đã công bố chuẩn đầu ra các -Trong CTĐT đã công bố chuẩn
ngành đào tạo ứng với các trình độ đầu ra đạt bậc 8 theo Khung trình
khác nhau, trong đó chuẩn đầu ra độ quốc gia Việt Nam.
đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu phải
đạt bậc 7, trình độ tiến sĩ tối thiểu là
bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia
Việt Nam;
d) Có kết quả hợp tác với các trường
đại học trên thế giới trong hoạt động
đào tạo và hoạt động khoa học công
nghệ (trừ các ngành phải bảo mật
thông tin theo quy định của pháp
luật);

- Có nhiều kết quả hợp tác với rất
nhiều trường đại học trên thế giới
trong hoạt động đào tạo và khoa
học công nghệ như ĐH KNN đã
hợp tác với các trường đại học và
tổ chức trên thế giới và trong nước
như Đại học Sư phạm Naruto (Nhật
Bản), Đại học Tours (Pháp), Đại
học Phranakhon, Nakhon Pathom,
Rangsit (Thái Lan), Tổ chức
Princeton in Asia, Tổ chức
Teachers for Vietnam trong hoạt
động đào tạo và NCKH.

đ) Có chương trình phối hợp với - Ngành đào tạo tiến sĩ theo định
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao hướng nghiên cứu.
động liên quan đến ngành thạc sĩ đề
nghị cho phép đào tạo nếu chương
trình đào tạo theo định hướng ứng
dụng;

Đáp ứng/
không
đáp ứng
Đáp ứng
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e) Đã đăng ký kiểm định chất lượng
giáo dục hoặc được công nhận đạt
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo
quy định hiện hành và theo kế hoạch
kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
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Đáp ứng/
không
đáp ứng

- Trường đã được đánh giá ngoài
theo chuẩn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và đạt chuẩn năm 2018.
QĐ số 14/QĐ-TTKĐ ngày
19/5/2023; vào sổ đăng ký số
2018.04/CEAHCM/ĐH.
- 02 ngành đúng trình độ đại học và
thạc sĩ đều được công nhận đạt
chuẩn kiểm định CTĐT:
- Ngành Sư phạm tiếng Anh (trình
độ đại học): QĐ số 161/QĐKĐCLGD, ngày 14/6/2021 và vào
sổ GCN số CTĐT2021.15/CEAAVU&C.
- Ngành LL&PPDHBMTA (trình
độ thạc sĩ): QĐ số 161/QĐKĐCLGD, ngày 14/6/2021 và vào
sổ GCN số CTĐT2021.15/CEAAVU&C.

g) Có đơn vị quản lý chuyên trách -Đơn vị quản lý chuyên trách quản
đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp lý đào tạo trình độ sau đại học là
vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ; Khoa Sau đại học.
đã ban hành quy định đào tạo trình
độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo;
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h) Không vi phạm các quy định hiện
hành về điều kiện mở ngành đào tạo,
tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào
tạo ở các ngành đang đào tạo và các
quy định liên quan đến giáo dục đại
học trong thời hạn 3 năm, tính đến
ngày đề nghị mở ngành.
* Thẩm định chương trình đào tạo và
điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế:
- Quyết định thành lập Hội đồng
thẩm định ghi rõ ngành đào tạo,
trình độ, chức danh, đơn vị công tác
của thành viên.
- Biên bản hội đồng thẩm định và
kết luận.

- Không vi phạm.

Đáp ứng
QĐ 1791/QĐ-ĐHCT, 18/06/2021

Biên bản họp HĐ thẩm định ngày
20/6/2021, kèm nhận xét và biên
bản kiểm phiếu.

- Giải trình của cơ sở đào tạo theo Tờ trình về việc điều chỉnh theo
góp ý của hội đồng thẩm định (nếu góp ý của HĐ thẩm định, ký ngày
có).
21/6/2021
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* Trường hợp sử dụng chương trình Không thuộc trường hợp này.
đào tạo của trường khác/nước ngoài
nêu rõ của nước nào, đã được kiểm
định chất lượng chưa? bản quyền sử
dụng.
* Biên bản của hội đồng khoa học Biên bản số 1229/BB-ĐHCTđào tạo trường thông qua đề án.
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Điều kiện thực hiện: Nguồn lực con
người khác và tài chính

Nhà trường có đủ nguồn lực con
người để quản lý và giảng dạy bậc
tiến sĩ ngành LL&PPDH BMTA;
Về tài chính, thu từ nguồn học phí
theo qui định và chia sẻ nguồn lực
tài chính chung của trường đảm
bảo quá trình đào tạo.

Đáp ứng/
không
đáp ứng
Đáp ứng

Đáp ứng

Kết luận của cơ sở đào tạo/đơn vị đề nghị: Điều kiện mở ngành trình độ tiến sĩ
ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh đã đáp ứng các tiêu chí theo
Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017.
Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Cần Thơ đào tạo
trình độ tiến sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (mã số ngành
cấp IV: 9140111).

