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QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
 
 

STT Các bước thực hiện 
Chịu trách nhiệm 

Căn cứ thực hiện Kết quả/Biểu mẫu Thời gian 
Ghi chú 

  
Thực hiện Phối hợp 

1 
Thông qua chủ trương 
mở chương trình CLC 

Hội đồng 
KHĐT 

Khoa , TT 
ĐT&HTQT, 

ĐT 

- Tờ trình đăng ký mở chương 
trình CLC  

- Biên bản họp      

 2 XD Kế hoạch 
TT 

ĐT&HTQT 
  - Biên bản họp  - Bản kế hoạch     

3 Thanh lập Tổ XD Đề án TCCB 
TT 

ĐT&HTQT, 
Khoa 

 
- Chiến lược phát triển của 
Nhà trường 
-Kế hoạch phát triển của Khoa 
chuyên môn 

- Kết quả khảo sát nhu cầu nhân 
lực của ngành/ chuyên ngành đào 
tạo 
-Kết quả khảo sát tình hình việc 
làm của sinh viên tốt nghiệp  
- Kết quả khảo sát nhu cầu của 
đơn vị sử dụng lao động đối với 
năng lực của SVtốt nghiệp 
- Tự đánh giá các điều kiện mở 
chương trình CLC của Khoa   

    

4 
Đề xuất mở chương 
trình CLC 

Khoa chuyên 
môn 

TT 
ĐT&HTQT, 

ĐT 

- Kết quả khảo sát nhu cầu 
nhân lực của ngành/ chuyên 
ngành đào tạo 
-Kết quả khảo sát tình hình 
việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp  
- Kết quả khảo sát nhu cầu của 
đơn vị sử dụng lao động đối 
với năng lực của SV tốt nghiệp 
- Tự đánh giá các điều kiện mở 
chương trình CLC của Khoa  

- Tờ trình đề xuất mở chương 
trình CLC 

1 tháng sau khi 
bắt đầu khảo 
sát 

  

5 
Lập kế hoạch tổng thể 
về xây dựng chương 
trình CLC 

TT 
ĐT&HTQT, 

KHTC 

Khoa, các đơn 
vị liên quan 

Quyết định thông qua chủ 
trương mở chương trình CLC 
của Hội đồng KHĐT 

Kế hoạch tổng thể về xây dựng 
chương trình CLC được phê duyệt 

    



STT Các bước thực hiện 
Chịu trách nhiệm 

Căn cứ thực hiện Kết quả/Biểu mẫu Thời gian 
Ghi chú 

  
Thực hiện Phối hợp 

6 
Xây dựng đề án mở 
chương trình CLC 

Khoa 

Phòng HCQT, 
TCCB, 
QLKH, 

KHTC, Trung 
tâm Học liệu 

Kế hoạch tổng thể về xây dựng 
chương trình CLC được phê 
duyệt 

- Bộ đề án mở chương trình CLC 

3 tháng sau khi 
có Quyết định 
thông qua của 
Hội đồng KH 

Theo quy định 
TT23/2014/T
T-BGDĐT 
18/7/2014 của 
BGDDT v/v 
ban hành quy 
định về đào 
tạo CLC trình 
độ đại học 

7 
Thành lập Hội đồng và 
Các Ban thẩm định  

TT 
ĐT&HTQT, 

TCCB 

Khoa, các đơn 
vị liên quan 

- Bộ đề án mở chương trình 
CLC dự thảo 
- Quyết định thông qua chủ 
trương mở chương trình CLC 
của Hội đồng KHĐT 

- Quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm chương trình đào tạo 
- Quyết định thành lập các Ban 
thẩm định 

    

8 Thẩm định Đề án 

Hội đồng và 
các Ban 

thẩm định 
CTĐT 

ĐTQT, Khoa, 
Phòng HCQT, 

TCCB, 
QLKH, Trung 
tâm Học liệu 

- Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm chương trình đào tạo 
- Quyết định thành lập các Ban 
thẩm định 
- Căn cứ tài liệu liên quan của 
Đề án 

- Các Biên bản thẩm định  

10 ngày sau 
khi hoàn thành 
CTĐT và đề 

án 

  

9 Bổ sung chỉnh sửa đề án Khoa 

TT 
ĐT&HTQT, 

các đơn vị liên 
quan 

- Các Biên bản thẩm định  
- Bộ đề án chương trình CLC sau 
chỉnh sửa 

    

10 

Phê duyệt đề án mở 
chương trình CLC và 
Báo cáo cấp có thẩm 
quyền 

Hội đồng 
KH&ĐT 

TT 
ĐT&HTQT, 

ĐT, Khoa 

- Căn cứ bộ hồ sơ hoàn tất của 
Đề án và Đề xuất của đơn vị 
chủ trì soạn thảo Đề án 

- Biên bản họp của Hội đồng KH 
&ĐT 
- Quyết định của Hiệu trưởng  về 
việc phê duyệt đề án mở chương 
trình CLC 
- Gửi hồ sơ đến Bộ GD&ĐT để 
báo cáo (nếu cần thiết) 

10 ngày sau 
khi hoàn thành 
bộ hồ sơ đề án 

  

 


