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1.6 Hƣớng dẫn số 230 /HD-SĐH ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Phòng Sau đại học về 

việc trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, chƣơng trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học 

viện. 

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

PHÕNG SAU ĐẠI HỌC 

Số:       230      /HD-SĐH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017 

 

HƢỚNG DẪN 

Trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, chƣơng trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ  

 

 

Căn cứ Thông tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ban hành quy định về khối lƣợng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc 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 

chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngày ngày 16 tháng 4 năm 2015 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tƣ 09/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành hoặc chuy n ngành đào tạo và đình ch  tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành 

hoặc chuy n ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ban hành ngày 04 tháng 4 

năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Phòng Sau đại học hƣớng dẫn trình tự và các thủ tục để mở ngành đào tạo hoặc 

chƣơng trình đào tạo nhƣ sau: 

1. Khoa/Viện chuy n ngành xây dựng tờ trình kính gửi Thủ trƣởng Học viện 

(qua Phòng Sau đại học) đề xuất mở ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo. Thủ 

trƣởng Học viện xem xét ra quyết định đồng ý về chủ trƣơng cho phép Khoa/Viện mở 

ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo. 

2. Căn cứ quyết định cho phép của Thủ trƣởng Học viện, Phòng Sau đại học phối 

hợp với Khoa/Viện xây dựng kế hoạch mở ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo. 

3. Khoa/Viện lập danh sách Tổ soạn thảo chƣơng trình đào tạo gửi Phòng Sau 

đại học. Tr n cơ sở danh sách do Khoa/Viện đề xuất, Phòng Sau đại học soạn thảo 

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo trình Thủ trƣởng Học viện ph  duyệt. 

 Cơ cấu, thành phần phần tổ soạn thảo theo hƣớng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, 

Điều 6 của Thông tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Tổ soạn thảo có trách nhiệm xây dựng đề án mở ngành đào tạo hoặc chƣơng 

trình đào tạo dự kiến đảm bảo đúng kế hoạch đã đƣợc ph  duyệt và đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện quy định tại Thông tƣ 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhƣ sau:  
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a) Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo đúng quy trình quy định tại Điểm 1, 

Điều 6 của Thông tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

b) Khối lƣợng kiến thức tối thiểu đáp ứng quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

c) Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo đáp ứng quy định tại Điều 5 của Thông 

tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

d) Nội dung chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo đúng các quy chế của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và khung chƣơng trình đào tạo của Học viện:  

- Đối với đề án mở ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo thạc sĩ: theo Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 

674/QĐ-HV ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện quy định khối lƣợng 

tối thiểu trong khung chƣơng trình đào tạo thạc sĩ.  

- Đối với đề án mở ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo tiến sĩ: theo Quy chế 

Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tƣ số 08/2017/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết 

định số 4692/QĐ-HV ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện quy định 

khối lƣợng tối thiểu trong khung chƣơng trình đào tạo tiến sĩ. 

5. Phòng Sau đại học lập danh sách Tổ thẩm định đề án mở ngành đào tạo hoặc 

chƣơng trình đào tạo trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện thông qua, sau 

đó soạn thảo Quyết định thành lập Tổ thẩm định trình Thủ trƣởng Học viện ph  duyệt. 

  Cơ cấu, thành phần Tổ thẩm định đƣợc quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Thông 

tƣ 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Điểm 2, Điều 6 của Thông tƣ 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 

2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Phòng Sau đại học tổ chức họp Tổ thẩm định, nhận bi n bản họp có đầy đủ 

chữ ký của các thành vi n và kết luận của Tổ thẩm định về việc thông qua hoặc thông 

qua có y u cầu ch nh sửa hoặc không thông qua đối với đề án mở ngành đào tạo hoặc 

chƣơng trình đào tạo, đồng thời thông báo cho Khoa/Viện biết kết luận của Hội đồng. 

7. Dựa tr n kết luận của Tổ thẩm định: 

- Trƣờng hợp không đƣợc thông qua: Khoa/Viện có trách nhiệm xem xét khả 

năng xây dựng lại đề án từ đầu.  

- Trƣờng hợp cần phải ch nh sửa bổ sung, Khoa/Viện có trách nhiệm hoàn thiện 

lại đề án gửi Phòng Sau đại học để tổ chức thẩm định lại theo mục 6. 

- Trƣờng hợp không cần phải ch nh sửa thì đối với đề án mở ngành đào tạo theo 

mục 8, với đề án mở chƣơng trình đào tạo theo mục 9 dƣới đây.   

8. Trƣờng hợp đề án mở ngành đào tạo đã đƣợc Tổ thẩm định thông qua, Phòng 

Sau đại học có trách nhiệm li n hệ xin ý kiến của Cục Nhà trƣờng. Sau khi đƣợc Cục 
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Nhà trƣờng nhất trí Phòng Sau đại học sẽ gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin 

quyết định cho phép mở ngành. Hồ sơ mở mã ngành đƣợc quy định tại Điểm 2, Điều 5 

của Thông tƣ 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

9. Trƣờng hợp đề án mở chƣơng trình đào tạo đã đƣợc Tổ thẩm định thông qua, 

Phòng Sau đại học soạn thảo Đề nghị ban hành chƣơng trình đào tạo trình Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo của Học viện thông qua, sau đó soạn thảo Quyết định ban hành 

chƣơng trình đào tạo trình Thủ trƣởng Học viện ph  duyệt. 

10. Sau khi có quyết định mở ngành đào tạo hoặc chƣơng trình đào tạo, Phòng 

Sau đại học và Khoa/Viện có trách nhiệm công bố chƣơng trình đào tạo, mục ti u, 

chuẩn đầu ra, và các điều kiện đảm bảo thực hiện tr n website của Học viện và của 

đơn vị./. 

  
Nơi nhận:  
- Giám đốc Học viện (để báo cáo); 

- Các khoa/viện chuyên ngành; 

- Lƣu: P7; Th05. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Đại tá Vũ Quốc Trụ 

  


