
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 614 /QĐ-ĐHM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 09 tháng 6 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành “Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy” 

           

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

 Căn cứ Quyết định số 389/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết 
định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chuyển sang loại hình trường đại học công lập với tên gọi là Trường Đại học Mở 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 
của Quốc Hội khóa 13; 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QD-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 
2007 và được sửa chữa, bổ sung một số điều tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 
27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ “Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học” ban hành kèm theo 
Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và được sửa chữa, bổ 
sung một số điều tại Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

  Căn cứ tờ trình số              /QLĐT ngày        tháng          năm 2015 của Ông 
Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo,     

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đào tạo liên thông trình 
độ đại học hệ chính quy” của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Tài chính – 

Kế toán và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
                                                                                       
 
 
 
 

 

Nơi nhận: 
 Như điều 3 (để thực hiện); 
 BGH (để báo cáo); 
 Lưu:  VT, QLĐT. 
 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

NGUYỄN VĂN PHÚC 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  614/QĐ-ĐHM ngày  09  tháng  6  năm 2015  

của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh)      

              
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh – Đối tượng áp dụng 

Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học bao gồm: công tác 
tuyển sinh, tổ chức đào tạo, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, nghĩa vụ và quyền 
của người học, chế độ báo cáo và lưu trữ.  

Văn bản này áp dụng đối với hệ đào tạo chính quy của Trường Đại học Mở Tp. 
Hồ Chí Minh từ khóa tuyển sinh 2015. 

Điều 2. Đào tạo liên thông 

Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo mà người học được sử dụng kết 
quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển 
sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác. 

Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông 

Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu 
cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. 

 
Chương II 

TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Điều 4. Điều kiện tổ chức đào tạo liên thông 

Để tổ chức đào tạo liên thông, nhà trường có báo cáo tự đánh giá và triển khai 
kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tổ chức đào 
tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Ngành được phép đào tạo liên thông trình độ đại học là ngành đã có ít nhất 3 
khóa tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình 
đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trên website của nhà trường. 

Có Hội đồng đào tạo liên thông để xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học 
tập và miễn giảm môn học cho từng người học.   

Điều 5. Tuyển sinh 



2 
 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh 
hệ chính quy của nhà trường.  

2. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, nhà trường tổ 
chức tuyển sinh tối đa 2 lần/năm theo hai phương thức thi tuyển và xét tuyển.  

3. Thi tuyển sinh: Nhà trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi 
tuyển sinh gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.  

4. Hàng năm, nhà trường công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức 
tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh và hình thức đào tạo trong thông báo tuyển sinh 
trước khi tổ chức kỳ thi ít nhất 2 tháng. 

5. Xét tuyển: Căn cứ vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.  

6. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực 
hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

Điều 6. Điều kiện tham gia tuyển sinh 

Những người có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian thi hành án và 
đảm bảo các điều kiện quy định dưới đây được tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển: 

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và 
triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

2. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường nước ngoài, Trường nước ngoài 
đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được công nhận theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.  

3. Đã tham gia vào kỳ thi THPT quốc gia cùng năm xét tuyển. Có tổ hợp các 
môn thi cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng trình độ đại học hệ chính 
quy của nhà trường, có tổng số điểm thi không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào đại học chính quy tương ứng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.  

Điều 7. Diện trúng tuyển 

Thí sinh dự thi đủ số môn thi quy định, không có môn nào có điểm dưới 5 theo 
thang điểm 10 hoặc thí sinh tham gia xét tuyển đạt điểm trúng tuyển do trường quy 
định thuộc diện trúng tuyển. 

Chương III 
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG  

Điều 8. Hội đồng đào tạo liên thông 

Hàng năm, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh ban hành Quyết 
định thành lập Hội đồng đào tạo liên thông để điều hành các công việc liên quan đến tổ 
chức đào tạo liên thông. 

1. Thành phần của Hội đồng đào tạo liên thông gồm có : 
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a) Chủ tịch : Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền. 

b) Phó Chủ tịch : Phó Hiệu trưởng 

c) Ủy viên thường trực : Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo 

d) Các Ủy viên : Một số Trưởng Phòng, Trưởng các Khoa và trợ lý giáo vụ có 
các ngành đào tạo liên thông, chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đào tạo liên thông 

a) Xét công nhận giá trị chuyển đổi và khối lượng kiến thức được miễn giảm 
khi học đào tạo liên thông của từng người học căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình 
đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học.  

b) Xác định thời gian đào tạo liên thông trình Hiệu trưởng phê duyệt để công 
bố công khai cho người học. 

 Điều 9. Thời gian đào tạo liên thông 

Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở khối lượng tín chỉ tích lũy quy định 
cho từng ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. 

Hiệu trưởng công bố công khai thời gian đào tạo liên thông đối với các đối 
tượng tuyển sinh và chương trình đào tạo theo đề nghị của Hội đồng đào tạo liên 
thông.  

Điều 10. Chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học 
tập 

1. Chương trình đào tạo đối với người học liên thông theo hình thức chính quy 
là chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đang áp dụng tại Trường Đại học 
Mở Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Người học chỉ được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần đã học 
có số tín chỉ tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo liên thông và đạt 
từ 5 điểm trở lên. 

3. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đào tạo liên thông, Hiệu trưởng căn cứ vào 
chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của người học để 
quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được 
miễn giảm khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học và công bố 
công khai trước khi tổ chức đào tạo. 

Điều 11. Tổ chức đào tạo liên thông 

 Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mở Tp. 
Hồ Chí Minh được thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ theo 
học chế tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. 

Điều 12. Văn bằng tốt nghiệp và Bảng điểm 
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  Người học liên thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng 
tốt nghiệp đại học hệ chính quy. 

Bảng điểm của người học liên thông được ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời 
gian đào tạo liên thông và các môn học đã được nhà trường công nhận miễn giảm. 

Chương IV 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

Điều 13. Nhiệm vụ và Quyền hạn của các đơn vị trong nhà trường 

Giao Phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm: 

1. Tổ chức đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy theo quy định này; 

2. Cấp Phiếu miễn giảm môn học cho từng người học sau khi Hội đồng liên 
thông xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trên cơ sở so sánh đối chiếu 
mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành đào tạo, nội dung chương trình đào tạo , khối 
lượng kiến thức, phương pháp kiểm tra đánh giá của chương trình đào tạo liên thông 
và kết quả học tập đã có của người học; 

3. Công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường các thông tin: quy định 
về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, các ngành đào tạo liên thông; 

4. Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của nhà trường; 

5. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng và các đơn vị trong 
nhà trường thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định 
chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

6. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện đào tạo liên thông theo 
chế độ báo cáo qui định tại Điều 16 của quy định này.   

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng chịu trách nhiệm: 

1. Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra cuối khóa đúng theo Quy chế đào tạo đại học và 
cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của 
nhà trường; 

2. Chủ trì triển khai và phân công các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất 
lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. 

Các Khoa có các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy chịu 
trách nhiệm: 

1. Xây dựng chương trình đào tạo ngành đào tạo liên thông; 

2. Công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường chuẩn đầu ra của ngành 
đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, phương pháp đánh giá các môn học; 

3. Phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc tổ chức đào tạo liên thông; 
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4. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng và các đơn vị trong 
nhà trường thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định 
chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.  

 
 
 

Chương V 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC 

Điều 14. Nhiệm vụ của người học 

1. Nộp hồ sơ cho nhà trường theo quy định; xuất trình bản chính các văn bằng 
hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao. 

2. Đóng học phí đúng thời gian quy định 

3. Tuân theo những quy định của nhà trường 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Quyền của người học 

1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; 
kết quả xét miễn giảm môn học; hình thức thi kiểm tra, đánh giá; quy chế đào tạo; quy 
chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp. 

2. Được nhà trường bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông 
báo tuyển sinh và chuẩn đầu ra đã công bố. 

3. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
 

Chương VI 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 16. Chế độ báo cáo  

Phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm gửi báo cáo của nhà trường về lịch thi 
tuyển sinh Liên thông trình độ đại học hệ chính quy cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 
khi tổ chức kỳ thi hai tháng. 

Kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp Liên thông hệ chính 
quy được thực hiện theo chế độ báo cáo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điều 17. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát 

Phòng Thanh tra có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển 
sinh và tổ chức đào tạo Liên thông trình độ đại học hệ chính quy theo quy định hiện 
hành. 

Điều 18. Xử lý vi phạm 

Việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ đại học 
hệ chính quy được thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, 
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cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường.   

Điều 19. Chế độ lưu trữ 

Bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh Liên thông trình độ đại học hệ chính quy 
được bảo quản và lưu trữ theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ. 

Kết quả công nhận chuyển đổi và miễn giảm môn học đối với từng người học 
liên thông được bảo quản và lưu trữ đến sau 3 năm kể từ ngày được cấp bằng. 

Bảng điểm, Quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo 
quy định hiện hành.  

 
 HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Văn Phúc 
    


