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QUY CHẾ HỌC VỤ ĐÀ O TẠO THẠC SĨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1019/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 08 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)
Điều 1. Học viên cao học
Học viên cao học của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là người
đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học do Trường tổ chức và đang theo học chương
trình đào tạo tha ̣c si ̃ của Trường.
Điều 2. Nhiệm vụ của học viên cao ho ̣c
a) Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong
thời gian quy định của Trường.
b) Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học.
c) Đóng học phí theo quy định.
d) Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường, không đươ ̣c dùng
bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết quả học tập,
nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan.
e) Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường.
f) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trường.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Ðiều 3: Quyề n của học viên cao ho ̣c
a) Được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kế t quả học tập và
nghiên cứu khoa ho ̣c của mình.
b) Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và
cơ sở vật chất của Trường và cơ sở phối hợp đào tạo.
c) Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường.
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Ho ̣c phí
a) Mỗi học viên đều phải đóng học phí. Mức học phí do Trường xác định phù hợp
với các quy định của chính phủ.
b) Học phí được thu vào thời điểm quy định cho mỗi học kỳ. Trường không giải
quyết những trường hợp đóng học phí trễ hạn. Học viên không đóng học phí được coi
như không theo học học kỳ đó.
Điều 5. Chương trin
̀ h đào ta ̣o
a) Chương trình đào ta ̣o tha ̣c si ̃ có khối lượng 60 tín chỉ; khối lượng một tín chỉ
được hiểu theo quy chế đào tạo tín chỉ hiện hành.
b) Chương trình đào ta ̣o đươ ̣c cấ u trúc từ ba khố i kiế n thức:
 Khố i kiến thức chung: bao gồm các học phần Triết học, tiếng Anh và Phương
pháp luận nghiên cứu khoa ho ̣c.
 Khố i kiến thức cơ sở và chuyên ngành: bao gồm các học phần bắt buộc và học
phần tự chọn. Trong đó, các học phần tự chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương
trin
̀ h đào ta ̣o.
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 Luận văn tốt nghiệp: có khối lượng 12 - 15 tín chi.̉
Điều 6. Thời gian đào ta ̣o
a) Thời gian của khóa đào tạo tha ̣c si ̃ là 1,5 - 2 năm. Học viên có quyền đăng ký
học vượt để rút ngắn thời gian đào tạo nhưng không ít hơn 1,5 năm.
b) Thời gian học viên được phép tạm dừng học ở Trường khác (nếu có) trước khi
chuyển về Trường đều được tính chung vào thời gian đào tạo theo quy định trên.
c) Nếu quá thời gian đào tạo theo quy định học viên phải làm thủ tục gia hạn.
d) Thời gian tối đa hoàn thành một chương trình đào tạo không vượt quá hai lần
thời gian của khóa đào tạo liên quan.
Điều 7. Quản lý ho ̣c viên cao ho ̣c
a) Ho ̣c viên đươ ̣c quản lý theo lớp. Mỗi lớp có mô ̣t lớp trưởng do ho ̣c viên đề cử.
b) Về chuyên môn, lớp chiụ sự quản lý của Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo.
c) Về ho ̣c vu ̣, lớp chiụ sự quản lý trực tiế p của Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c.
Điều 8. Tổ chức nhâ ̣p ho ̣c
a) Vào đầ u khóa ho ̣c, Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c tổ chức đăng ký nhập học cho ho ̣c
viên khóa mới. Ho ̣c viên phải đăng ký nhập học theo đúng thời gian quy định. Trường
hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
b) Học viên khi nhập học được Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c phổ biế n Quy chế ho ̣c
vu ̣ đào tạo thạc sĩ và các quy định của Trường.
Điều 9. Đăng ký ho ̣c phầ n
a) Phòng Quản lý Sau đa ̣i ho ̣c tổ chức đăng ký học phần theo đúng thời gian quy
định ở từng học kỳ.
b) Để đảm bảo có đủ thời gian hoàn tất khối lượng học tập, học viên không được
đăng ký quá 22 tín chỉ trong một học kỳ.
Điều 10. Dự thi kế t thúc ho ̣c phầ n
Ho ̣c viên đươ ̣c dự thi kế t thúc ho ̣c phầ n khi đã đóng đủ ho ̣c phí và thực hiê ̣n đủ các
quy đinh
̣ ho ̣c tâ ̣p đố i với ho ̣c phầ n tương ứng:
a) Tham dự các buổi lên lớp đươ ̣c quy đinh
̣ trong đề cương chi tiế t ho ̣c phầ n.
b) Tham dự đầ y đủ các buổ i thực hành, thí nghiê ̣m, sinh hoa ̣t khoa ho ̣c.
c) Có đủ các cô ̣t điể m thành phầ n theo quy đinh
̣ của ho ̣c phầ n.
d) Ho ̣c viên không đủ điề u kiê ̣n dự thi kế t thúc ho ̣c phầ n nào thì sẽ bị cấ m thi. Học
viên bị cấm thi kết thúc học phần sẽ bị điểm tổng kết “0” và phải đăng ký ho ̣c la ̣i ho ̣c
phầ n đó.
e) Vắng thi: học viên vắng thi không phép sẽ bị điểm “0” cho điểm thi kết thúc học
phần. Trường hợp có lý do chính đáng, học viên phải làm đơn xin hoãn thi có xác nhận
của giảng viên giảng dạy học phần kèm theo minh chứng và nộp cho Phòng Quản lý sau
đa ̣i ho ̣c chậm nhất 03 ngày sau buổi thi kết thúc học phần để xem xét xử lý.
Điều 11. Đánh giá học phần
a) Học phần được đánh giá bởi các điểm thành phần gồm: điểm kiểm tra thường
xuyên, điểm thi giữa kỳ và điểm kết thúc học phần. Luận văn tha ̣c si ̃ được quy định đánh
giá riêng.
b) Hình thức đánh giá học phần do giảng viên giảng dạy quyế t định.
c) Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo có trách nhiê ̣m duyê ̣t đề thi kế t thúc ho ̣c phầ n
và tổ chức chấ m bài thi.
d) Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết gồm: điểm kiểm tra thường xuyên,
điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là
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bắt buộc cho mọi trường hợp. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số
của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần
được quy định như sau:
Đ.TKHP = 50% Đ.KTHP + 30% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX
 Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần
 Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần
 Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ
 Đ.TBKTTX: Điểm trung bình kiểm tra thường xuyên (bao gồm seminar, thảo luận
nhỏ, tiểu luận, bài tập, kiểm tra 15 phút)
e) Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành
 Điểm lý thuyết (ĐLT) là kết quả các điểm thành phần bao gồm điểm kiểm tra
thường xuyên, điểm thi giữa kỳ, điểm thi kết thúc học phần nhân với số tín chỉ của các
điểm thành phần.
 Điểm thực hành (ĐTH) là trung bình cộng của các bài tập.

ĐTKHP 

ĐLT . jlt  ĐTH . jth
N

trong đó: jlt là số tín chỉ lý thuyết, jth là số tín chỉ thực hành và N là số tín chỉ của học
phần.
f) Đố i với học phần chỉ có thí nghiệm, thực hành: Điểm tổng kết học phần là điểm
trung bình cộng của điểm các bài thí nghiệm, thực hành trong học kỳ được làm tròn đến
một chữ số thập phân.
g) Điểm đánh giá thành phần và điểm tổng kết học phần được chấm theo thang điểm
10 và được làm tròn theo nguyên tắc sau: nếu điểm thi có phần lẻ dưới 0,25 thì làm tròn
thành 0,0; nếu điểm thi có phần lẻ từ 0,25 đến dưới 0,75 thì làm tròn thành 0,5; nếu điểm
thi có phần lẻ từ 0,75 đến dưới 1,00 thì làm tròn thành 1,0.
h) Học phần đạt yêu cầu khi điểm thi kết thúc học phần đạt từ 3,0 trở lên và điểm
tổng kết học phần đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10). Nếu điểm thi kết thúc học
phần nhỏ hơn 3,0 thì điểm tổng kết học phần bằng điểm thi kết thúc học phần.
Điều 12. Quản lý điểm học phần
a) Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm chấm và nhập điểm vào hệ thống chậm nhất
20 ngày sau khi thi kết thúc học phần.
b) Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo có trách nhiệm lưu bản chính bảng điểm và
nộp file scan bảng điểm đã có sự phê duyệt của Trưởng đơn vị cho Phòng Quản lý sau
đa ̣i ho ̣c chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày thi kết thúc học phần.
c) Phòng Quản lý Sau đa ̣i ho ̣c thông báo điểm tổng hợp từng học kỳ cho từng học
viên.
Điều 13. Cải thiện điểm đánh giá học phần
a) Học viên có quyền đăng ký học lại các học phần đã đạt yêu cầu để cải thiện điểm.
Thủ tục đăng ký học lại học phần để cải thiện điểm giống như thủ tục đăng ký học phần
đầu.
b) Điểm đánh giá học phần tương ứng với các lần học lại được ghi đầy đủ trong
bảng điểm tích lũy học phần. Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính
điểm trung bình tích lũy toàn khóa học.
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Điều 14. Tạm dừng học, tiếp tục học
a) Trong quá trình học tập, nế u vì lý do bấ t khả kháng, học viên có thể xin tạm dừng
học. Để được tạm dừng học, học viên cần nộp đơn kèm theo minh chứng (nếu có) cho
Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c để trình Hiệu trưởng ra quyết định tạm dừng học. Thời gian
tạm dừng được tính vào tổng thời gian đào tạo (ngoại trừ trường hợp được điều động
vào lực lượng vũ trang và nghỉ hộ sản).
b) Để được tiếp tục học, học viên cần nộp đơn xin học lại cho Phòng Quản lý sau
đa ̣i ho ̣c để trình Hiệu trưởng ra quyết định cho phép học la ̣i.
Điều 15 Buộc thôi học
Học viên bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 Sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.
 Đi thi hộ hoặc nhờ thi hộ.
 Hết thời gian đào tạo theo quy định mà chưa hội đủ điều kiện để tốt nghiệp và
nhận bằng.
Điều 16. Xây dựng đề cương luận văn tha ̣c si ̃
a) Điều kiện để đăng ký xây dựng đề cương luận văn tha ̣c si:̃ Có số tín chỉ tích lũy
các học phần ngành/chuyên ngành (không kể khối kiến thức bổ sung) ≥ 09 tín chỉ và có
đăng ký học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa ho ̣c”.
b) Căn cứ danh sách học viên đủ điều kiện nhận đề cương luận văn tha ̣c si ̃ do Phòng
Quản lý sau đa ̣i ho ̣c cung cấp, Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo chịu trách nhiệm chỉ
đạo, phân công giảng viên hướng dẫn đề cương và tổ chức hướng dẫn học viên xây dựng
đề cương theo quy định.
c) Học viên phải đăng ký việc xây dựng đề cương ít nhất hai tháng trước khi được
giao đề tài luận văn tha ̣c si.̃ Học viên được quyền chủ động đề xuất đề tài và giảng viên
hướng dẫn (được giảng viên chấp thuận).
Điều 17. Tổ chức xét duyêṭ đề cương
Đề cương được tổ chức đánh giá như sau:
a) Hình thức xét duyê ̣t đề cương: học viên trình bày và bảo vệ đề cương trước Hội
đồng đánh giá đề cương do Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c ra quyết định thành lập. Hội đồng
có từ ba đế n năm thành viên có bằng tiế n si ̃ hoặc thạc sĩ tốt nghiệp từ ba năm trở lên và
có trên 15 năm kinh nghiệm (tối đa một thạc sĩ), có chuyên môn phù hợp với hướng
nghiên cứu của học viên. Hội đồng gồm có chủ tịch, thư ký và ủy viên. Giảng viên
hướng dẫn đề cương không được làm chủ tịch hoặc thư ký Hội đồng có học viên do
mình hướng dẫn.
b) Kết quả đánh giá đề cương theo ba mức: Đạt; Đạt (có yêu cầu sửa chữa); Không
đạt.
c) Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Đạt (có yêu cầu sửa chữa), học viên
phải sửa chữa đề cương theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá đề cương trong vòng 20
ngày sau ngày xét duyệt đề cương, Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo kiểm tra và xác
nhận nội dung đã chỉnh sửa của học viên.
d) Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Không đạt, trong vòng 20 ngày kể từ
ngày xét duyệt đề cương lần thứ nhất, học viên hoàn thành thủ tục xin bảo vệ lại đề
cương và nộp cho Phòng Quản lý sau đại học. Nếu kết quả bảo vệ lại đề cương vẫn
không đạt yêu cầu, học viên phải bảo vệ đề cương cùng với khóa sau.
Điều 18. Giao đề tài và theo dõi quá trình thực hiện luận văn tha ̣c si ̃
a) Học viên được giao đề tài luận văn tha ̣c si ̃ khi số tin
́ chỉ tích lũy ≥ 36 tiń chỉ
(không kể khối kiến thức bổ sung) và đã hoàn thành học phần tiếng Anh. Trường hợp
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học viên chưa đáp ứng điều kiện số tín chỉ tích lũy của chương triǹ h đào ta ̣o, học viên
được Trường bảo lưu kết quả bảo vệ đề cương trong thời gian mô ̣t học kỳ.
b) Thời gian thực hiện luận văn tha ̣c si ̃ tối đa là hai học kỳ. Sau khoảng thời gian
này, học viên phải đăng ký và thực hiện lại luận văn tha ̣c si.̃
c) Học viên có trách nhiệm báo cáo với Khoa/Viện tình hình thực hiện luận văn
tha ̣c si ̃ định kỳ ba tháng/lần. Kết quả của việc báo cáo tình hình thực hiện Luận văn tha ̣c
si ̃ sẽ là cơ sở cho phép tiếp tục thực hiện luận văn tha ̣c si ̃ của học viên.
Điều 19. Thay đổi thực hiện luận văn tha ̣c si ̃
a) Muộn nhất bốn tháng kể từ ngày được giao đề tài, học viên và giảng viên hướng
dẫn được quyền đề nghị điều chỉnh tên đề tài, thay đổi giảng viên hướng dẫn và thay
đổi đề tài; học viên phải có đơn, được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn,
Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo và nộp cho Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c.
b) Đối với việc thay đổi đề tài, học viên phải thực hiện lại toàn bộ các thủ tục liên
quan đến việc xây dựng đề cương luận văn tha ̣c si,̃ đánh giá đề cương luận văn tha ̣c si,̃
giao đề tài và thực hiện luận văn tha ̣c si.̃ Học viên chỉ được phép thay đổi đề tài tối đa
không quá hai lần trong toàn bộ khóa đào tạo.
Điều 20. Điều kiện được bảo vệ luận văn tha ̣c si ̃
Học viên được phép bảo vệ luận văn tha ̣c si ̃ nếu có đủ các điều kiện sau:
a) Nộp luận văn tha ̣c si ̃ đúng thời hạn theo quyết định giao đề tài. Học viên nộp tối
thiểu sáu quyển thuyết minh luận văn tha ̣c si,̃ có xác nhận đã hoàn thành luận văn tha ̣c
si ̃ của giảng viên hướng dẫn trên tờ nhiệm vụ luận văn tha ̣c si ̃ cho Khoa/Viện.
b) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình tích lũy ≥ 5,5 (theo
thang điểm 10). Trong trường hợp điểm trung bình tích lũy < 5,5 thì học viên phải đăng
ký học cải thiện điểm của một hoặc một số học phần.
c) Đạt trình độ ngoại ngữ do Hiê ̣u trưởng quy định theo đề nghị của Hội đồng Khoa
học và Đào tạo Trường nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoa ̣i
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày
cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn.
d) Có đơn đề nghị bảo vệ gửi Phòng Quản lý sau đại học và phải có ý kiến xác nhận
của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu.
e) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình
chỉ học tập.
f) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận
văn.
g) Luận văn tha ̣c si ̃ phải được hai phản biện đồng ý cho phép bảo vệ. Trường hợp
nếu chỉ một phản biện đồng ý cho phép bảo vệ thì Khoa/Viện mời phản biện thứ 3.
Điều 21. Đánh giá luận văn
a) Luận văn phải được đánh giá công khai tại Hội đồng đánh giá Luận văn tha ̣c si.̃
Hội đồng đánh giá luận văn tha ̣c si ̃ do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập.
b) Hội đồng đánh giá luận văn có năm thành viên, gồm: chủ tịch, thư ký, hai phản
biện và uỷ viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ở ngoài Trường, thuộc hai đơn vị
khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện.
c) Hội đồng đánh giá luận văn tha ̣c si ̃ quyết định điểm luận văn và điểm thưởng cho
luận văn thạc si.̃ Danh mục các công trình có điểm thưởng dựa trên danh mục công trình
của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
Điểm của Hội đồng đánh giá luận văn tha ̣c si:̃ Là trung bình cộng điểm của các
thành viên Hội đồng có mặt tham gia buổi bảo vệ, đánh giá luận văn tha ̣c si.̃ Điểm của
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các thành viên Hội đồng được chấm theo thang điểm 10, có số lẻ đến 0,5 điểm. Điểm
trung bình cộng của Hội đồng được tính đến hai số thập phân.
d) Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của Hội đồng chấm luận văn từ 6.0
điểm trở lên.
e) Điểm của từng thành viên trong Hội đồng không được chênh lệch quá 1,5 điểm
so với điểm trung bình của Hội đồng.
f) Trong trường hợp điểm đánh giá luận văn tha ̣c si ̃ < 6,0 (không đạt), học viên
được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn ba tháng kể từ
ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Kinh phí
cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài
mới do học viên tự chi trả.
g) Các trường hợp sao chép luận văn tha ̣c si,̃ khóa luận tốt nghiệp, luận án của tác
giả khác hoặc gian lận trong việc thực hiện luận văn tha ̣c si,̃ học viên sẽ bị hủy kết quả
và bị điểm 0 “không” cho điểm đánh giá luận văn tha ̣c si ̃ đó.
h) Hội đồng tổng kết kết quả bảo vệ, hoàn tất hồ sơ bảo vệ và công bố kết quả cho
học viên.
Điều 22. Sửa chữa và nộp luận văn tha ̣c si ̃
a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo vệ thành công luận văn tha ̣c si,̃ học viên có
trách nhiệm sửa chữa luận văn tha ̣c si ̃ (nếu có) theo yêu cầu của Hội đồng. Sau khi hoàn
tất việc chỉnh sửa, học viên trình luận văn tha ̣c si ̃ (bià cứng) cho chủ tịch Hội đồng và
Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo ký xác nhận.
b) Chỉ có những luận văn tha ̣c si ̃ có đầy đủ xác nhận của giảng viên hướng dẫn, chủ
tịch Hội đồng, Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo mới nộp lưu chiểu tại thư viện Trường.
Điều 23. Công nhận, xếp hạng tốt nghiệp
a) Học viên được công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng tha ̣c si ̃ nếu hội đủ các
điều kiện sau:
 Hoàn thành chương trình đào ta ̣o ngành/chuyên ngành theo quy định.
 Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b) Xếp hạng tốt nghiệp cho học viên được thực hiện căn cứ điểm trung bình tích lũy
ngành/chuyên ngành (ĐTBTLN) theo thang điểm đánh giá như sau:
 Xếp loại xuất sắc: ĐTBTLN từ 9,00 – 10,00
 Xếp loại giỏi: ĐTBTLN từ 8,00 – 8,99
 Xếp loại khá: ĐTBTLN từ 7,00 – 7,99
 Xếp loại trung bình khá: ĐTBTLN từ 6,00 – 6,99
 Xếp loại trung bình: ĐTBTLN từ 5,50 – 5,99
Điểm trung bình tích lũy ngành là trung bình cộng tính theo hệ số (số tin
́ chỉ của
học phần) của tất cả các điểm tổng kết học phần đạt yêu cầu ( 5,50) thuộc chương
trình đào ta ̣o ngành/chuyên ngành liên quan. Điểm trung bình tích lũy ngành được tính
theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
c) Học viên đạt điểm trung bình tích lũy ngành từ 9 – 10 điểm chỉ được xếp hạng
“Giỏi” nếu không thuộc một trong các trường hợp như sau:
 Có thời gian đào tạo vượt quá thời gian đào tạo chính thức (hai năm).
 Có số tín chỉ học lại vượt quá 10 % tổng số tiń chỉ của chương triǹ h đào ta ̣o.
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Điều 24. Thủ tục cấp bằng
a) Để hoàn tất thủ tục cấp giấ y chứng nhâ ̣n tố t nghiê ̣p và bằng tha ̣c si,̃ học viên cần
nộp hồ sơ cho Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c, bao gồm:
 Lý lịch khoa học (theo mẫu).
 Phiếu xác nhận đã nộp thuyết minh luận văn tha ̣c si ̃ tại thư viện Trường.
 Hai hình 3×4.
b) Hiệu trưởng quyết định cấp bằng tha ̣c si ̃ và bảng điểm cao học cho học viên đủ
điều kiện tốt nghiệp.
c) Ba tháng sau khi nhận được hồ sơ cấp bằng tha ̣c si,̃ Trường tổ chức cấp văn bằng
tha ̣c si ̃ và bảng điểm toàn khóa. Trong khi chờ đợi thực hiện thủ tục cấp bằng, học viên
tốt nghiệp được Phòng Quản lý sau đa ̣i ho ̣c cấp giấy chứng nhận chứng nhận hoàn thành
chương triǹ h đào ta ̣o để sử dụng tạm thời.
d) Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng tha ̣c si ̃ được công bố trên trang thông
tin tuyển sinh sau đa ̣i ho ̣c của Trường.
Điều 25. Khen thưởng
a) Trong thời gian học tập tại trường, học viên có các kết quả học tập được công bố
trên các tạp chí khoa học hoặc hội nghị khoa học có uy tín sẽ được Trường khen thưởng
theo quy định của Trường.
b) Học viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ được Hiệu trưởng tặng giấy khen cho thành
tích học tập của mình.
Điều 26. Những thay đổi trong quá trình đào tạo
a) Chuyển cơ sở đào tạo: Trong thời gian học tập, học viên được phép chuyển cơ
sở đào tạo nếu chuyển vùng cư trú sang tỉnh khác, có giấy xác nhận của chính quyền địa
phương hoặc học viên được tuyển dụng, điều động công tác đến tỉnh khác theo quyết
định của cấp có thẩm quyền, không thể tiếp tục học tập tại Trường.
b) Điều kiện được chuyển cơ sở đào tạo:
 Trường chuyển đến đang đào tạo đúng ngành, chuyên ngành của học viên.
 Nguyện vọng chuyển cơ sở đào tạo của học viên phải được sự đồng ý Hiê ̣u trưởng
nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.
c) Học viên không được chuyển cơ sở đào tạo khi đang học ở học kỳ cuối của khóa
học hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
d) Hiê ̣u trưởng quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục chuyển đi, chuyển đến; thủ tục xem
xét công nhận một phần hoặc toàn bộ các học phần mà học viên đã học, quyết định số
học phần phải học bổ sung trên cơ sở so sánh chương trình của hai Trường.
Điều 27. Thi hành
Các khóa tuyển sinh từ đợt 1 năm 2015 trở đi thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào
tạo trình độ thạc sĩ theo Quy chế này. Các khóa trước thực hiện theo quy định cũ.
HIỆU TRƯỞNG
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