Thông t này nu c thông qua s thay th Thông t s 15/2014/TT-BGDT ngày 15/5/2014.
Theo d tho, chng trình ào to trình thc s c xây dng theo n v tín ch, bao gm chng trình ào to theo nh
hng nghiên cu và chng trình ào to theo nh hng ng dng, bo m các quy nh v chun chng trình ào to và
các quy nh ca pháp lut liên quan.
Trong ó, quy nh c th khi lng tín ch ti a nh sau: i vi chng trình o to 1 nm hc có 2 hc k thì khi lng tín ch
cho mi hc k ti a 23 tín ch. i vi chng trình o to 1 nm hc có 3 hc k: Khi tng tín ch cho mi hc k ti a 15 tín
ch.
D tho Thông t này cho phép chng trình ào to trình thc s theo nh hng ng dng c phép áp dng phng
thc ào to trc tip kt hp trc tuyn i vi các hc phn lý thuyt. Tuy nhiên, tng s tín ch các hc phn c ào to
theo phng thc trc tuyn không vt quá 30% tng s tín ch ca chng trình ào to.
im mi c b sung khác là: Phng thc tuyn sinh ào to trình thc s không còn quy nh cng là “thi tuyn i vi
ngi Vit Nam và xét tuyn i vi ngi nc ngoài”, mà thay bng có th: thi tuyn, xét tuyn hoc kt hp gia thi tuyn
và xét tuyn.
Tuy nhiên, các c s ào to vn phi thc hin trên nguyên tc ch tuyn sinh khi áp ng các iu kin c phép ào
to theo quy nh hin hành.
V ngng bo m cht lng u vào, i vi các phng thc tuyn sinh kt qu mi hc phn trình i hc s dng xét tuyn
hoc kt qu thi ca môn thi tuyn phi t ít nht 50% thang im ca hc phn hoc môn thi ó. i vi chng trình thc s
theo nh hng nghiên cu cn tha mãn thêm bng tt nghip i hc ca ng viên phi xp loi khá tr lên và xut
nghiên cu c trng khoa chuyên môn ca c s ào to ánh giá t yêu cu.
Quy nh cht hn vi ging viên tham gia ào to trình thc s
Theo d tho, ging viên ào to trình thc s ngoài vic c phân công nhim v ging dy các hc phn trong chng
trình ào to trình thc s hoc hng dn hc viên thc hành, thc tp, thc hin tài lun vn thc s nh Thông t hin
hành, thì yêu cu mi còn phi là ngi có kinh nghim trong các lnh vc ào to, nghiên cu và kinh nghim
thc tin ng dng có liên quan và phi bo m quy nh pháp lut v tiêu chun i vi ging viên.
D tho cng yêu cu ã là ging viên ging dy chng trình thc s phi có bng tin s.
Ging viên hng dn th nht tài lun vn là ngi có toàn thi gian tham gia nghiên cu, ging dy ti c s ào to, có
bng tin s hoc tin s khoa hc, hoc có hc hàm giáo s, phó giáo s trong các lnh vc liên quan tài lun vn
và phi có kinh nghim tin hành các nghiên cu liên quan n các lnh vc hng dn hc viên. Ngi hng dn th
nht phi có bài báo công b công trình nghiên cu trong vòng 3 nm gn nht tính n ngày c s ào to ra
quyt nh giao tài hng dn lun vn tt nghip.
Ging viên hng dn th hai tài lun vn là ngi có toàn thi gian tham gia nghiên cu, ging dy ti c s ào to
hoc chuyên gia bên ngoài, có bng tin s hoc tin s khoa hc, hoc có hc hàm giáo s, phó giáo s trong
các lnh vc liên quan tài lun vn và phi có kinh nghim tin hành các nghiên cu liên quan n các lnh vc
hng dn hc viên.
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