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5 ăm 2015

sau đ i ọc

I HỌ T ƢƠN M I

ăn cứ Quyết định s 70/2014/Q -TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng hính
phủ về việc ban hành iều lệ trƣờng đại học;
ăn cứ Thông tƣ s 10/2009/TTT ngày 07/05/2009 của Bộ trƣởng Bộ
iáo dục và ào tạo về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
ăn cứ Thông tƣ s 05/2012/TTT ngày 15/02/2012 của Bộ trƣởng Bộ
iáo dục và ào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một s điều của Quy chế đào tạo trình độ
tiến sĩ;
ăn cứ Thông tƣ s 15/2014/TTT ngày 15/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ
iáo dục và ào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
ăn cứ Quyết định s 42/2007/Q T ngày 13/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ
iáo dục và ào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trƣờng đại học,
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
ét đề nghị của Trƣởng khoa Sau đại học,

QUY

NH

iều 1. an hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý học viên cao học,
nghiên cứu sinh và học viên bồi dƣỡng sau đại học của Trƣờng ại học Thƣơng mại
gồm 6 chƣơng, 23 điều.
iều 2. Quyết định này áp dụng từ ngày ký, các quy định trƣớc đây trái với quy
định tại Quyết định này bị bãi bỏ.
iều 3. ác ông (bà) trƣởng phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc; cán bộ,
viên chức và học viên sau đại học trong toàn Trƣờng chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Nơi nhận:
- an iám hiệu
- Nhƣ điều 3
- Lƣu VT, Khoa S
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và đối tượ g á dụ g

- Quy định này đƣợc áp dụng cho tất cả các đ i tƣợng (đơn vị, cá nhân) có liên
quan đến tổ chức đào tạo sau đại học của Trƣờng ại học Thƣơng mại;
- Quy định này quy định quyền và nghĩa vụ, nội dung công tác quản lý ngƣời học;
hệ th ng tổ chức, quản lý; khen thƣởng và kỷ luật đ i với ngƣời học sau đại học của
Trƣờng ại học Thƣơng mại, gồm: những ngƣời đang theo học chƣơng trình bồi
dƣỡng sau đại học, chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ (sau đây gọi là học viên) và
chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi là nghiên cứu sinh) của Trƣờng ại
học Thƣơng mại;
- Quy định này không áp dụng đ i với những ngƣời nƣớc ngoài học sau đại học
tại Trƣờng đƣợc thực hiện theo Quy chế công tác ngƣời nƣớc ngoài học tại Việt Nam
của ộ iáo dục và ào tạo và Quy định đào tạo sinh viên qu c tế của Nhà trƣờng.
iều 2. Mục đíc
ông tác quản lý học viên và nghiên cứu sinh là một trong những công tác trọng
tâm của Nhà trƣờng, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
theo mục tiêu quy định tại Luật iáo dục đại học với các chuyên ngành đào tạo sau đại
học của Trƣờng.
iều 3. êu cầu
1. Bảo đảm các điều kiện cho học viên và nghiên cứu sinh thực hiện đầy đủ quyền
và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trƣờng và các cơ sở liên kết đƣợc
ộ iáo dục và ào tạo cho phép.
2. ảo đảm thực hiện đúng đƣờng l i, chính sách của ảng, pháp luật của Nhà
nƣớc và các quy định của ộ iáo dục và ào tạo, của Trƣờng; góp phần phát triển
chiến lƣợc kinh tế - xã hội của đất nƣớc.
3. Bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch trên tất cả các
khâu quản lý có liên quan đến học viên sau đại học.
Chươ g
ỀN VÀ N
iều 4.

ĨA VỤ CỦA

C V ÊN SA

C

uyề của ọc viê và g iê cứu sinh

ọc viên sau đại học có đầy đủ các quyền của học viên và nghiên cứu sinh đƣợc
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quy định trong Luật iáo dục, Luật iáo dục ại học; Quy chế đào tạo trình độ thạc
sĩ, tiến sĩ; ác văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học của ộ iáo dục và ào tạo.
ăn cứ vào tính chất, đặc điểm của hệ đào tạo sau đại học, quy định này nhấn mạnh
các quyền chủ yếu sau:
1. ƣợc nhận vào học đúng chuyên ngành đã đăng ký tuyển sinh nếu đủ các điều
kiện tuyển sinh và trúng tuyển theo quy định hiện hành của ộ iáo dục và ào tạo và
của Trƣờng.
2. ƣợc Nhà trƣờng tôn trọng, đ i xử bình đẳng, đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin
về kết quả học tập, đƣợc phổ biến nội quy, quy chế, kế hoạch, lịch trình đào tạo và các
chế độ chính sách của Nhà nƣớc có liên quan đến ngƣời học sau đại học, đƣợc nhận
thẻ học viên/nghiên cứu sinh.
3. ƣợc tạo điều kiện trong học tập, bao gồm:
a) ƣợc sử dụng thƣ viện, các trang thiết bị và cơ sở vật chất khác của Nhà trƣờng
để phục vụ các hoạt động học tập, thảo luận, nghiên cứu khoa học.
b) ƣợc tạm ngừng học, kéo dài thời gian học tập, nghiên cứu và riêng đ i với học
viên đƣợc phép chuyển trƣờng theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của ộ
iáo dục và ào tạo và của Nhà trƣờng, đƣợc nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định. ƣợc
quyền lựa chọn học phần tự chọn trong chƣơng trình đào tạo theo tín chỉ.
4. ƣợc kiến nghị với Nhà trƣờng thông qua các kênh trực tiếp hoặc đại diện lớp
học viên, đƣợc tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên theo quy định,
đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng Trƣờng; đƣợc đề đạt nguyện vọng và khiếu
nại lên iệu trƣởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng
của ngƣời học.
5. ƣợc cấp văn bằng, chứng chỉ tƣơng ứng với các trình độ đào tạo nếu đủ điều
kiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của ộ iáo dục và ào tạo.
iều 5. Ng ĩa vụ của ọc viê sau đ i ọc
1. hấp hành chủ trƣơng, chính sách của ảng, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy
định của ộ iáo dục và ào tạo và của Trƣờng; chấp hành t t quy định về giữ gìn an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cơ sở đào tạo và ngoài xã hội; tích
cực tham gia phòng ch ng tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án theo
chƣơng trình, kế hoạch, lịch trình đào tạo của Nhà trƣờng; đề cao tính chủ động, tích
cực sáng tạo trong tự học, trong các nội dung thảo luận và nghiên cứu khoa học.
3. Rèn luyện đạo đức, l i s ng; tham gia phòng, ch ng tiêu cực, gian lận trong học
tập, thi cử và các hoạt động khác; kịp thời báo cáo với Nhà trƣờng hoặc các cơ quan có
thẩm quyền khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế,
những hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử, làm và bảo vệ luận văn, luận án và các
hoạt động đào tạo khác.
4. Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý và phục vụ của Nhà trƣờng; đoàn kết, giúp
đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện t t các quy tắc văn hoá học
đƣờng và văn hoá công sở.
3

5. iữ gìn và bảo vệ tài sản của Nhà trƣờng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát
huy truyền th ng của Nhà trƣờng; tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ
môi trƣờng theo yêu cầu của Nhà trƣờng.
6. óng học phí đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Nhà trƣờng.
iều 6. Các à

vi ọc viê và g iê cứu si

k ô g được àm

1. úc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ, nhân
viên, sinh viên, học viên của Nhà trƣờng và những ngƣời khác.
2. ác hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử, trong làm luận văn thạc sĩ và
luận án tiến sĩ dƣới mọi hình thức.
3. út thu c, u ng rƣợu, bia trong giờ học; say rƣợu, bia khi đến Trƣờng; viết, vẽ
bậy và vứt rác không đúng nơi quy định trong su t thời gian ở Trƣờng; gây r i an
ninh, trật tự trong Trƣờng hoặc nơi công cộng; vi phạm các quy định của Luật iao
thông; tham gia đua xe trái phép hoặc cổ vũ đua xe trái phép; đánh bạc dƣới mọi hình
thức.
4. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo ngƣời
khác sử dụng: vũ khí, các chất gây cháy nổ, các chất ma tuý; các tài liệu, ấn phẩm,
thông tin phản động, đồi trụy và các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu cấm khác
theo quy định của Nhà nƣớc; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị
đoan, các hoạt động tôn giáo trong Trƣờng và các hành vi vi phạm đạo đức và pháp
luật khác.
5. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ
chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trƣờng khi chƣa đƣợc iệu
trƣởng cho phép.

NỘ D N

C ươ g
ẢN LÝ
C V ÊN VÀ N

iều 7. Cô g tác tổ c ức quả

ý à

ÊN CỨ S N

c í

1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của ộ iáo dục
và ào tạo và của Trƣờng, sắp xếp b trí vào các lớp hành chính; chỉ định an cán sự
lớp lâm thời (lớp trƣởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ học viên,
nghiên cứu sinh cho học viên và nghiên cứu sinh.
2. Th ng kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của học viên và nghiên cứu sinh.
3. Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quá trình tuyển sinh, quá trình
học tập, làm và bảo vệ luận văn, luận án, xét t t nghiệp và thủ tục cấp văn bằng, chứng
chỉ và các hồ sơ theo quy định cho học viên và nghiên cứu sinh; các công việc hành
chính khác có liên quan tới học viên và nghiên cứu sinh.
4. Tổ chức phát văn bằng, chứng chỉ (và các hồ sơ theo quy định) cho học viên và
nghiên cứu sinh.
c ấ

iều 8. Cô g tác tổ c ức quả ý ọc tậ , t
à quy c ế của ọc viê và g iê cứu si

ọc, ng iê cứu k

a ọc và
4

1. Tổ chức và quản lý quá trình học tập trên lớp, tự học và nghiên cứu khoa học
của học viên và của nghiên cứu sinh, phân công nghiên cứu sinh về bộ môn chuyên
môn quản lý theo Quy chế đào tạo của ộ iáo dục và ào tạo và Quy định của Nhà
trƣờng.
2. Tổ chức việc theo dõi các hoạt động chấp hành quy chế đào tạo, các quy định
về thi đua và phong trào thi đua của tập thể và cá nhân, xét khen thƣởng và kỷ luật đ i
với học viên và nghiên cứu sinh.
3. Tổ chức quán triệt và triển khai các nội quy, quy chế và các văn bản quy định
có liên quan đến học viên và nghiên cứu sinh; thông báo chƣơng trình kế hoạch, lịch
trình học tập, thi, làm và bảo vệ luận văn, luận án đầu mỗi khoá học, năm học, học kỳ.
4. Tổ chức xây dựng hệ th ng quản lý học viên, chú trọng hệ th ng thông tin giữa
học viên, nghiên cứu sinh với lãnh đạo và cán bộ quản lý Nhà trƣờng.
5. Tổ chức hệ th ng cán bộ quản lý lớp hành chính, ngƣời hƣớng dẫn khoa học và
các hoạt động tƣ vấn học tập cho học viên, nghiên cứu sinh.
6. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nƣớc có liên quan đến ngƣời
học sau đại học; tạo điều kiện giúp đỡ học viên tàn tật, khuyết tật, học viên diện chính
sách.
t i

iều 9.
c iệ cô g tác a
m và các tệ
xã i

i

c í

trị, trật t , a t à ,

ò gc ố g

1. Ph i hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phƣơng, với cơ quan công tác
của ngƣời học, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn trong
Nhà trƣờng; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ngƣời học sau đại học.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng ch ng
tội phạm, ma tuý, mại dâm, V/
S và các hoạt động khác có liên quan đến ngƣời
học sau đại học; hƣớng dẫn ngƣời học chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.
C ươ g V
Ệ

ỐN

iều 10.

Ổ C ỨC

ẢN LÝ

ệ t ố g tổ c ức quả

C V ÊN VÀ N

ÊN CỨ S N

ý ọc viê và g iê cứu si

ệ th ng tổ chức quản lý học viên sau đại học của Trƣờng gồm: iệu trƣởng và
các đơn vị tham mƣu, giúp việc cho iệu trƣởng: Khoa Sau đại học, các phòng ban
quản lý chức năng, các bộ môn có tham gia đào tạo, ngƣời hƣớng dẫn khoa học, hội
đồng đào tạo trình độ tiến sĩ cấp bộ môn, các tiểu ban chuyên môn và cán bộ quản lý
lớp hành chính, lớp học phần của học viên, nghiên cứu sinh và ban cán sự lớp.
iều 11. rác

iệm của

iệu trưở g

iệu trƣởng chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện và ủy quyền cho Phó iệu trƣởng
phụ trách công tác đào tạo sau đại học.
1. hịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác học viên
và nghiên cứu sinh; tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của
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ảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các quy định của ộ iáo dục và ào tạo về quản lý
ngƣời học sau đại học đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch trong công
tác quản lý học viên và nghiên cứu sinh. Thực hiện các biện pháp thích hợp để đƣa
công tác quản lý học viên và nghiên cứu sinh vào nề nếp, đảm bảo chất lƣợng đào tạo
và đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Tổ chức tuyên truyền, xây dựng các kênh thông tin để giải thích đƣờng l i, chủ
trƣơng của ảng, Nhà nƣớc, cung cấp thông tin cần thiết của Trƣờng cho học viên và
nghiên cứu sinh; nắm bắt nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học
viên và nghiên cứu sinh có liên quan đến quá trình đào tạo; đảm bảo cho học viên,
nghiên cứu sinh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngƣời học sau đại học.
iều 12. Khoa Sau đ i ọc
- Tham mƣu, tƣ vấn và làm đầu m i giúp iệu trƣởng thực hiện nội dung công tác
học viên theo quy định tại hƣơng
của Quy định này.
- ây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình, thời
khóa biểu học tập của ngƣời học, đáp ứng các yêu cầu đào tạo theo nguyên lý tín chỉ
đ i với hệ đào tạo sau đại học của Nhà trƣờng.
- Ph i hợp chặt chẽ với các phòng ban của Nhà trƣờng, với cơ sở liên kết đào tạo,
ngƣời hƣớng dẫn khoa học, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình đào tạo sau
đại học để đảm bảo tiến độ và chất lƣợng đào tạo, chất lƣợng luận văn thạc sĩ, luận án
tiến sĩ; đảm bảo chuẩn hóa quy trình và quy định quản lý đào tạo sau đại học.
iều 13. Cá b quả

ý ớ

án bộ quản lý lớp là chuyên viên Khoa Sau đại học, có các nhiệm vụ cơ bản sau:
- ƣớng dẫn ngƣời học thực hiện quy chế, chƣơng trình đào tạo và xác định
nhiệm vụ học tập theo từng học kỳ, năm học;
- Xây dựng lịch trình, kế hoạch đào tạo; quản lý toàn diện tiến độ và kết quả học
tập của học viên, nghiên cứu sinh;
- Ph i hợp cùng ngƣời hƣớng dẫn khoa học của học viên/ nghiên cứu sinh quản lý
quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học;
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hồ sơ và mẫu thức luận văn để phục vụ
cho việc xét điều kiện bảo vệ và xét cấp bằng thạc sĩ cho học viên cao học; Kiểm tra
việc chấp hành các quy định về hồ sơ và mẫu thức các sản phẩm trung gian trong từng
khâu của quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ (tiểu luận tổng quan; chuyên đề tiến sĩ; luận
án bảo vệ cấp ở các cấp: bộ môn, phản biện độc lập và cấp trƣờng), tập hợp và kiểm
tra các thủ tục ở mỗi một khâu và ở thời điểm kết thúc để phục vụ cho công tác thanh
tra và xét cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.
- Ph i hợp chặt chẽ với cơ sở liên kết đào tạo (nếu có) trong việc nắm bắt kịp thời
và phản ánh những thông tin, kiến nghị của ngƣời học với Trƣởng khoa và với Nhà
trƣờng;
- hủ động tham mƣu, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng
đào tạo;
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- Quản lý thu nộp học phí theo quy định;
- Quản lý, lƣu trữ hồ sơ từ khâu tuyển sinh đến khâu t t nghiệp theo quy định hiện
hành.
Riêng cán bộ quản lý nghiên cứu sinh, ngoài các nhiệm vụ trên, còn phải thực
hiện các nhiệm vụ sau:
- Tƣ vấn việc phân công nghiên cứu sinh về các bộ môn chuyên môn quản lý đào
tạo trình độ tiến sĩ;
- Ph i hợp cùng bộ môn theo dõi, đôn đ c, tổng hợp kết quả (s lƣợng, chất
lƣợng) và làm báo cáo cho các cấp quản lý việc chấp hành tiến độ, nội dung sinh hoạt
khoa học và các quy định đ i với nghiên cứu sinh ở bộ môn.
iều 14. rác

iệm của gười ướ g dẫ k

a ọc

- óp ý, tƣ vấn cho iệu trƣởng về đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của học
viên và nghiên cứu sinh dự kiến đƣợc phân công hƣớng dẫn;
- Tiếp nhận học viên và nghiên cứu sinh theo sự phân công của Nhà trƣờng; ôn
đ c, hƣớng dẫn, xác nhận và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch làm luận văn, luận
án của học viên và nghiên cứu sinh theo quy định của Nhà trƣờng; hịu trách nhiệm
trƣớc Nhà trƣờng về tiến độ và chất lƣợng khoa học của luận văn thạc sĩ, luận án tiến
sĩ theo quy định hiện hành của ộ iáo dục và ào tạo và của Trƣờng;
- Kịp thời báo cáo và cùng với Nhà trƣờng (qua Khoa Sau đại học) để xử lý những
vấn đề phát sinh, những thay đổi có ảnh hƣởng đến tiến độ, nội dung và chất lƣợng
luận văn và luận án;
- Ph i hợp cùng các bộ môn sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu sinh trong
quản lý kế hoạch nghiên cứu và các quy định sinh hoạt khoa học, các thủ tục báo cáo
khoa học tại bộ môn;
- hấp hành chế độ báo cáo với Nhà trƣờng (qua Khoa Sau đại học) theo quy
trình hƣớng dẫn và bảo vệ luận văn, luận án và các quy định về việc công b kết quả
công trình nghiên cứu khoa học.
iều 15. Ba cá s

ớ

1. an cán sự lớp gồm:
Lớp trƣởng và tùy theo quy mô của lớp có từ 1 đến 2 lớp phó đƣợc chỉ định ở học
kỳ đầu và đƣợc bầu trong các năm học tiếp theo và đƣợc Trƣởng Khoa Sau đại học ký
quyết định công nhận. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp theo năm học.
2. Nhiệm vụ của ban cán sự lớp:
- Làm đầu m i truyền đạt thông tin về đào tạo của Nhà trƣờng, của đơn vị quản lý
một cách đầy đủ và kịp thời đến học viên/ nghiên cứu sinh trong lớp;
- ƣới sự chỉ đạo của cán bộ quản lý lớp, tổ chức thực hiện các kế hoạch, lịch
trình về đào tạo và quản lý học viên của Nhà trƣờng đ i với lớp;
- Tổ chức xây dựng và thực hiện nề nếp tự quản, thực hiện quyền dân chủ đại diện
cho lớp đ i với Nhà trƣờng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của học viên,
nghiên cứu sinh;
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- Tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu của các cuộc vận động của ngành và của
Trƣờng đề ra.
3. Quyền lợi của ban cán sự lớp:
- ƣợc thực hiện quyền dân chủ đại diện cho lớp trong các hoạt động đƣợc quy
định trong quy chế;
- ƣợc ƣu tiên trong xét khen thƣởng về thành tích công tác cho học viên cu i
khóa học.
C ươ g V
KHEN TH ỞN VÀ KỶ L Ậ
iều 16. K e t ưở g
ọc viên, nghiên cứu sinh có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, công
tác lớp đƣợc Nhà trƣờng khen thƣởng toàn khóa theo các hình thức sau:
- Khen thƣởng toàn diện: đ i với học viên có thành tích trong học tập và công tác;
chấp hành t t nội quy, quy chế, pháp luật, có đạo đức và tƣ cách t t; không bị kỉ luật
từ mức khiển trách trở lên; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đƣợc giao (công
tác quản lý lớp và công tác khác); tích cực tham gia các phong trào tập thể và hoạt
động xã hội; hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng tiến độ; điểm trung bình chung các
học phần đạt loại giỏi trở lên (≥8,0); điểm luận văn ≥9,0.
- Khen thƣởng về thành tích học tập: đ i với học viên có thành tích cao trong học
tập; chấp hành t t nội quy, quy chế, pháp luật, có đạo đức và tƣ cách t t; không bị kỉ
luật từ mức khiển trách trở lên; hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng tiến độ; điểm trung
bình chung các học phần đạt loại giỏi trở lên (≥8,0); điểm luận văn ≥9,0.
- Khen thƣởng về thành tích công tác: đ i với học viên chấp hành t t nội quy, quy
chế, pháp luật, có đạo đức và tƣ cách t t; không bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên;
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đƣợc giao (công tác quản lý lớp và công tác
khác). Những học viên không tham gia công tác quản lý lớp, phải là những học viên
tiêu biểu, tích cực, có nhiều đóng góp cho các phong trào của tập thể và hoạt động xã
hội. Hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng tiến độ, điểm trung bình chung các học phần
đạt loại khá trở lên (≥7,0); điểm luận văn ≥8,0.
iều 17. rì

t , t ủ tục k e t ưở g

ăn cứ thành tích đạt đƣợc trong quá trình học tập, công tác toàn khóa của ngƣời
học, chuyên viên quản lý lớp lập danh sách học viên đề nghị khen thƣởng theo lớp.
ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp khoa tổ chức họp xét và gửi danh sách đề nghị lên
ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp trƣờng. ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp trƣờng
họp xét và đề nghị iệu trƣởng khen thƣởng.
iều 18. Kỉ uật
Ngƣời học bị xử lý kỉ luật khi vi phạm quy định về học tập và nghiên cứu khoa
học, thi, kiểm tra, làm chuyên đề, tiểu luận tổng quan, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
và quy chế học viên hệ đào tạo sau đại học. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của
hành vi vi phạm mà ngƣời học phải chịu các hình thức kỉ luật sau:
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- Khiển trách: áp dụng đ i với học viên có hành vi vi phạm lần đầu nhƣng ở mức
độ nhẹ;
- ảnh cáo toàn trƣờng: áp dụng đ i với học viên đã bị khiển trách mà tái phạm ở
mức độ nhẹ; học viên, nghiên cứu sinh đi học hộ, nhờ ngƣời đi học hộ lần thứ nhất;
không chấp hành đúng các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ (trích dẫn
kết quả nghiên cứu của ngƣời khác hoặc của đồng tác giả trong chuyên đề tiến sĩ, luận
văn, luận án nhƣng không dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh
mục tài liệu tham khảo);
- ình chỉ học tập 01 năm: áp dụng đ i với học viên đã bị cảnh cáo mà vẫn vi
phạm kỉ luật; học viên, nghiên cứu sinh đi học hộ, nhờ ngƣời đi học hộ lần thứ hai; đi
thi hộ, nhờ ngƣời đi thi hộ, kiểm tra hộ, làm hộ chuyên đề tiến sĩ, luận văn, luận án lần
thứ nhất; nhờ làm hoặc sao chép chuyên đề tiến sĩ, luận văn, luận án lần thứ nhất;
- uộc thôi học: đ i với học viên, nghiên cứu sinh đi học hộ, nhờ ngƣời đi học hộ
lần thứ ba; đi thi hộ, nhờ ngƣời đi thi hộ, kiểm tra hộ, làm hộ chuyên đề tiến sĩ, luận
văn, luận án lần thứ hai; nhờ làm hoặc sao chép chuyên đề tiến sĩ, luận văn, luận án lần
thứ hai.
đị

iều 19. rì
kỉ uật

t , t ủ tục, ồ sơ xét kỉ uật và c ấm dứt iệu

c của quyết

1. Thủ tục xét kỉ luật
a.
luật;

ọc viên có hành vi vi phạm phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỉ

b. Ban cán sự tổ chức họp lớp: kiểm điểm, nhận xét, góp ý và đề nghị hình thức kỉ
luật lên hội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp khoa. uộc họp phải có chuyên viên quản lý
lớp và ít nhất 2/3 s học viên của lớp tham dự;
c. ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp khoa họp xem xét, đề nghị hình thức kỉ luật
lên hội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp trƣờng;
d. ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp trƣờng tổ chức họp xét kỉ luật, kiến nghị hình
thức kỉ luật, đề nghị iệu trƣởng ra quyết định kỉ luật bằng văn bản.
2. ồ sơ xét kỉ luật
a. ản tự kiểm điểm (trƣờng hợp học viên có hành vi vi phạm không làm kiểm
điểm thì ội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập đƣợc);
b. iên bản họp lớp về việc kiểm điểm học viên có hành vi vi phạm;
c. iên bản họp ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp khoa;
d. iên bản họp ội đồng khen thƣởng kỉ luật cấp trƣờng;
đ. ác tài liệu có liên quan.
3. hấm dứt hiệu lực của quyết định kỉ luật
a. i với hình thức khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật, nếu
học viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật thì
đƣợc chấm dứt hiệu lực của quyết định kỉ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của ngƣời học
9

hệ đào tạo sau đại học kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỉ luật.
b.
i với hình thức cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật, nếu
học viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật thì
đƣợc chấm dứt hiệu lực của quyết định kỉ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của ngƣời học
hệ đào tạo sau đại học kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỉ luật.
c.
i với hình thức đình chỉ học tập 1 năm: khi hết hạn đình chỉ, học viên phải
xuất trình chứng nhận của địa phƣơng (xã/ phƣờng/ thị trấn) nơi cƣ trú hoặc của cơ
quan công tác về việc chấp hành t t nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ công tác để Nhà
trƣờng xem xét, tiếp nhận cho học tiếp.
d. ấp có thẩm quyền quyết định kỉ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian học
viên bị thi hành kỉ luật tính từ khi ban hành quyết định kỉ luật đến thời điểm hết hạn kỉ
luật theo quy định.
iều 20. Cơ cấu tổ c ức và

iệm vụ của

i đồ g k e t ưở g, kỉ uật các

cấ
1. ơ cấu tổ chức ội đồng khen thƣởng và kỉ luật cấp trƣờng
iệu trƣởng ra quyết định thành lập ội đồng khen thƣởng và kỉ luật cấp trƣờng
để theo dõi công tác khen thƣởng, kỉ luật đ i với ngƣời học hệ đào tạo sau đại học.
a. hủ tịch hội đồng là phó hiệu trƣởng phụ trách đào tạo sau đại học;
b. y viên thƣờng trực là trƣởng/phó Khoa Sau đại học;
c. ác ủy viên là trƣởng/phó Phòng Quản lý đào tạo, Phòng thanh tra;
d. y viên thƣ ký là chuyên viên quản lý lớp có học viên đƣợc xét khen thƣởng, vi
phạm kỉ luật;
đ. Thành phần mời tham gia hội đồng: đại diện ban cán sự lớp có học viên vi
phạm kỉ luật.
2. ơ cấu tổ chức ội đồng khen thƣởng và kỉ luật cấp khoa
a. hủ tịch hội đồng là trƣởng/phó Khoa Sau đại học;
b. ác ủy viên là chuyên viên quản lý lớp, đại diện ban cán sự lớp có học viên
đƣợc xét khen thƣởng, vi phạm kỉ luật.
3. Nhiệm vụ của ội đồng khen thƣởng và kỉ luật
a. ội đồng khen thƣởng và kỉ luật là cơ quan tƣ vấn giúp iệu trƣởng triển khai
công tác thi đua khen thƣởng, kỉ luật đ i với học viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của
iệu trƣởng;
b. ăn cứ các quy định hiện hành, ội đồng khen thƣởng, kỉ luật tiến hành xét đề
nghị khen thƣởng đ i với học viên có thành tích trong học tập, công tác; xét kỉ luật đ i
với học viên có hành vi vi phạm kỉ luật;
c. ội đồng khen thƣởng, kỉ luật học viên họp theo định kì theo khóa cao học t t
nghiệp. Khi cần thiết, ội đồng tổ chức phiên họp bất thƣờng.
iều 21.

uyề k iếu

i về k e t ưở g, kỉ uật
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Nếu xét thấy hình thức kỉ luật, khen thƣởng không thỏa đáng, học viên có quyền
khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc iệu trƣởng. Nếu cấp Trƣờng đã xem xét
mà chƣa thỏa đáng, có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp
luật về khiếu nại, t cáo.
Chương VI
Ổ C ỨC
ỰC
iều 22. ổ c ức t

ỆN

c iệ , c ế đ bá cá và cô g tác t a

tra

1. Khoa Sau đại học ph i hợp với ban cán sự lớp, cơ quan học viên/ nghiên cứu
sinh công tác, cơ sở liên kết đào tạo để tổ chức thực hiện các quy định trong Quy định
quản lý học viên trình độ đào tạo sau đại học.
2. Kết thúc mỗi năm học, mỗi khóa học Khoa Sau đại học tổng kết đánh giá công
tác quản lý học viên báo cáo an iám hiệu để tổng hợp và làm báo cáo ộ iáo dục
và ào tạo theo yêu cầu.
3. iao cho phòng Thanh tra, các an thanh tra chấp hành quy chế, tổ chức thanh
tra, kiểm tra theo thẩm quyền và kế hoạch công tác quy định.
4. Trƣởng các đơn vị và cá nhân (giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục) của Nhà
trƣờng có thành tích trong công tác học viên đƣợc xét khen thƣởng, nếu vi phạm sẽ bị
xử lý kỷ luật theo quy định.
iều 23. iều k

ả t i à

Quy định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2015.
ác quy định trƣớc đây trái với quy định tại Quy định này bị bãi bỏ. Việc điều
chỉnh, bổ sung các điều khoản của Quy định này do iệu trƣởng quyết định.
Ệ

S. S i

ỞN

Vă Sơ
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