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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 8 
TRÍCH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6069/QĐ-ĐHTV ngày 16 tháng 11 năm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

Điều 24. Thi, kiểm tra, đánh giá  

1. Việc đánh giá học phần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Khách quan, chính xác, công bằng, phân loại được trình độ của người học; công 

khai, minh bạch các quy định về đánh giá và kết quả đánh giá học phần; 

b) Đề thi, kiểm tra phải phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu học phần đã xác 

định trong đề cương chi tiết; 

c) Đúng hình thức và phương pháp đánh giá đã được quy định trong đề cương chi 

tiết của học phần;  

d) Kết hợp kiểm tra đánh giá quá trình học tập với thi kết thúc học phần; 

đ) Kết hợp đánh giá ý thức học tập chuyên cần và tính độc lập, sáng tạo của người 

học; 

e) Điểm quá trình: Từ 30% đến 50% tùy thuộc vào từng học phần, hình thức đánh 

giá quá trình có thể là bài tập, tiểu luận, kết quả thực hành, báo cáo chuyên đề, kiểm tra 

viết, kiểm tra vấn đáp. 

2. Điểm kiểm tra quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng của điểm kiểm tra quá 

trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn đến một chữ số 

thập phân. Học phần đạt yêu cầu (học phần tích lũy) khi có điểm học phần từ 4,0 trở lên. 

Nếu điểm học phần dưới 4,0 thì học viên phải học lại học phần đó hoặc có thể đổi sang học 

phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). Điểm thi kết thúc học phần được đánh 

giá từ 50% đến 70%, hình thức đánh giá kết thúc học phần có thể là thi trắc nghiệm, tự 

luận (đề mở), vấn đáp, báo cáo chuyên đề, được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 

một chữ số thập phân.  

3. Nếu điểm trung bình chung các học phần chưa đạt 5,5 trở lên theo quy định tại 

Điểm a, Khoản 2, Điều 26 Quy định này thì học viên phải đăng ký học lại một hoặc một 

số học phần có điểm dưới 5,5 hoặc có thể đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học 
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phần tự chọn). Điểm được công nhận sau khi học lại là điểm học phần cao nhất trong 2 lần 

học. 

4. Đối với học phần ngoại ngữ (bao gồm cả ngoại ngữ thứ hai cho học viên theo học 

ngành, chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài): Căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam và Điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Quy định này, Hiệu trưởng tổ chức 

đánh giá học phần ngoại ngữ của học viên (bao gồm cả học viên không đăng ký học ngoại 

ngữ tại Trường).  

5. Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ, đủ điều kiện về ngoại ngữ theo 

Điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Quy định này trong các trường hợp sau: 

a) Thuộc quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 3, Điều 5 Quy định này;  

b) Thuộc quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 5 Quy định này và chứng chỉ còn 

trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp luận văn theo quy định của Trường; 

c) Học chương trình đào tạo thạc sĩ giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép; trình độ ngoại ngữ khi trúng tuyển tối thiểu đạt từ bậc 3/6 

trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; học 

viên được giảng dạy, viết và bảo vệ luận văn bằng ngôn ngữ nước ngoài.  

6. Xét miễn học phần Triết học, xét bảo lưu kết quả hoặc chuyển điểm các học phần:  

a) Xét miễn học phần Triết học 

- Có đơn xin miễn học phần Triết học. 

- Đối tượng được miễn học phần Triết học gồm:  

+ Học viên đã tốt nghiệp thạc sĩ các ngành trong chương trình đào tạo có học phần 

Triết học do các Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và có số tín chỉ lớn hơn 

hoặc bằng số tín chỉ của học phần Triết học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện 

hành của Trường. 

+ Học viên hoặc nghiên cứu sinh có bằng Cử nhân chính trị; 

+ Học viên hoặc nghiên cứu sinh có bằng Cao cấp lý luận chính trị; 

b) Xét bảo lưu kết quả hoặc chuyển điểm các học phần 

- Có đơn xin xét bảo lưu kết quả  hoặc chuyển điểm các học phần 

- Đối tượng được xét bảo lưu kết quả  hoặc chuyển điểm các học phần: 

  + Là học viên cao học của Trường Đại học Trà Vinh. 

+ Là người đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do các cơ sở đào 

tạo khác. 
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- Các học phần xin bảo lưu hoặc chuyển điểm phải có cùng bậc đào tạo, cùng tên 

môn, có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của học phần trong chương trình đào tạo 

thạc sĩ hiện hành của Trường. 

- Đối với người học đã tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng chưa được cấp 

bằng tốt nghiệp thì thời gian bảo lưu hoặc chuyển điểm không quá 3 năm (chương trình 

đào tạo 1,5 năm) hoặc không quá 4 năm (chương trình đào tạo 2,0 năm) tính từ ngày có 

quyết định công nhận trúng tuyển. 

7. Hiệu trưởng căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế 

tín chỉ hiện hành để quy định cụ thể việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thông qua đề cương 

chi tiết học phần: Tổ chức đánh giá học phần, số lần kiểm tra, điều kiện thi kết thúc học 

phần, trọng số điểm kiểm tra và điểm thi; sử dụng thang điểm 10 khi tính điểm học phần; 

học lại (bao gồm cả việc học lại đối với học phần đã đạt điểm 5,5 trở lên nếu học viên có 

nhu cầu và Trường chấp nhận); cách tính điểm trung bình chung của các học phần (điểm 

trung bình chung tích lũy). 

8. Công tác tổ chức đánh giá kết thúc học phần và hình thức thanh toán:  

8.1. Tổ chức và thời gian đánh giá kết thúc học phần quy định như sau: 

a) Lãnh đạo điểm thi 

b) Thư ký điểm thi do lãnh đạo đơn vị phân công: Tối đa 05 phòng thi/1 thư ký (Thư 

ký điểm thi không được xử lý phách các bài thi có liên quan) 

c) Cán bộ coi thi: 02 cán bộ/1 phòng thi 

d) Cán bộ giám sát (nếu có) 

đ) Cán bộ Thanh tra (độc lập). 

e) Mỗi buổi thi tối đa không quá 02 ca và không quá 180 phút. 

g) Đề thi trắc nghiệm: 01 bộ đề thi gồm 02 đề thi và 02 đáp án, mỗi đề thi gồm 04 

mã đề. Mỗi đề có tối thiểu 40 câu với thời gian làm bài tính trung bình không quá 02 

phút/câu. 

h) Đề thi tự luận: 01 bộ đề thi gồm 02 đề thi và 02 đáp án. Tối thiểu 75 phút/đề; Tối 

đa 180 phút/đề 

8.2. Hình thức thanh toán: Đơn giá thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 
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Điều 25. Luận văn 

1. Đề tài luận văn  

a) Đề tài luận văn do trưởng khoa chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, 

có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng khoa chuyên môn 

đồng ý;  

b) Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài cho học viên và phân công người hướng 

dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 06 tháng, trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa 

chuyên môn và trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; 

c) Việc thay đổi đề tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết 

định, trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng khoa chuyên 

môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài trong những trường hợp khác do Hiệu trưởng quy định. 

2. Yêu cầu đối với luận văn:  

a) Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc 

sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ 

ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp luận văn sử 

dụng nội dung công trình khoa học của tập thể mà học viên là đồng tác giả thì phải có văn 

bản đồng ý của các đồng tác giả khác cho phép học viên được sử dụng kết quả của nhóm 

nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, 

chưa được người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào;  

b) Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, 

có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn 

đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo; 

c) Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề 

kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ 

chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực 

chuyên ngành vào thực tế; 

d) Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và 

phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;  

đ) Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa.  

3. Hiệu trưởng quy định cụ thể cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng 

ngành đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến luận văn  
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Điều 26. Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn 

1. Hướng dẫn luận văn:  

a) Mỗi luận văn có một hoặc hai người hướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng 

dẫn, trong quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn cần ghi rõ người hướng 

dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;  

b) Người có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa 07 học viên; người có học vị 

tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư được hướng dẫn tối đa 05 học viên; người 

có học vị tiến sĩ từ 01 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 03 học viên trong cùng thời gian, 

kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác; 

c) Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì 

người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 03 năm trở lên cùng ngành 

đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; 

được hướng dẫn tối đa 02 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo 

có tham gia hướng dẫn. 

2. Điều kiện bảo vệ luận văn: 

a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học 

phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);  

b) Đạt trình độ ngoại ngữ do Hiệu trưởng quy định theo đề nghị của hội đồng khoa 

học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II); 

c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng 

thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 25 Quy định này; 

d) Đã nộp đủ học phí và lệ phí theo Quy định của Trường; 

đ) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình 

chỉ học tập; 

e) Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn 

thạc sĩ. 

Điều 28. Đánh giá luận văn  

1. Luận văn được đánh giá công khai tại phiên họp của hội đồng. Hội đồng tập trung 

chủ yếu vào đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận 

văn; mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Quy 
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định này; đảm bảo đánh giá đúng kiến thức của học viên và khả năng vận dụng kiến thức 

vào giải quyết những vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra.  

2. Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ 

đến một chữ số thập phân, gồm: Điểm nội dung luận văn tối đa 9 điểm và điểm thành tích 

nghiên cứu tối đa 1 điểm cho những luận văn mà học viên đã có bài báo khoa học liên quan 

công bố trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc đề tài ứng dụng đã được nơi 

ứng dụng đồng ý bằng văn bản về việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu. Điểm 

luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận 

văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội 

đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên.  

3. Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung 

luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ 

nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì Hiệu 

trưởng giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không 

đạt yêu cầu. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định 

tại Khoản 4 Điều 3 Quy định này. Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức 

đánh giá lại và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả. 

4. Hiệu trưởng quy định chi tiết việc đánh giá luận văn; hồ sơ, thủ tục buổi bảo vệ 

luận văn; yêu cầu đối với bản nhận xét luận văn, phiếu chấm điểm của thành viên hội đồng, 

biên bản hợp hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ.  

Điều 30. Những thay đổi trong quá trình đào tạo  

1. Nghỉ học tạm thời 

a) Học viên được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường 

hợp: Được điều động vào lực lượng vũ trang hoặc làm nghĩa vụ quốc tế; bị ốm, bị tai nạn 

phải điều trị thời gian dài hoặc nghỉ thai sản theo quy định, có giấy xác nhận của cơ quan 

y tế có thẩm quyền. Đối với các trường hợp khác, Trường chỉ giải quyết cho nghỉ học tạm 

thời đối với học viên đã học tối thiểu 01 học kỳ tại Trường, đạt điểm trung bình chung tích 

lũy từ 5,5 trở lên theo thang điểm 10 và không bị kỷ luật;  

b) Thời gian nghỉ học tạm thời cho người được điều động vào lực lượng vũ trang, 

đi làm nghĩa vụ quốc tế là thời gian được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền, 

không tính vào thời gian học theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quy định này; 
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Thời gian nghỉ học tạm thời tối đa 12 tháng cho các trường hợp khác là thời gian 

cần thiết theo nhu cầu, nguyện vọng của học viên nhưng thời gian tối đa hoàn thành chương 

trình đào tạo phải theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quy định này; 

c) Hiệu trưởng quy định cụ thể thủ tục xin nghỉ, thẩm quyền cho nghỉ và việc tiếp 

nhận học viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ học tạm thời. 

2. Chuyển Trường 

a) Trong thời gian học tập, học viên được phép chuyển Trường nếu chuyển vùng cư 

trú sang tỉnh khác, có giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc 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, trừ trường hợp được quy định tại Điểm c, Khoản này; 

b) Điều kiện được chuyển Trường: Trường chuyển đến đang đào tạo đúng ngành, 

chuyên ngành của học viên; nguyện vọng chuyển Trường của học viên phải được sự đồng 

ý của Hiệu trưởng nơi chuyển đi và nơi chuyển đến; 

c) Học viên không được chuyển Trường khi đang học ở học kỳ cuối của khóa học 

hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; 

d) Hiệu 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 cơ sở đào tạo.  

3. Buộc thôi học trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành học phí hoặc nghỉ học không lý do trong 02 học kỳ liên tiếp 

(mỗi học kỳ là 6 tháng).  

b) Không đủ điều kiện tốt nghiệp khi hết thời gian đào tạo theo Khoản 4, Điều 3 

Quy định này. 

Điều 31. Tốt nghiệp, cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ, giấy chứng nhận 

1. Điều kiện tốt nghiệp  

a) Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn quy định tại Khoản 2, Điều 26 Quy định này; 

b) Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên; 

c) Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của 

người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận 

của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của 

02 phản biện cho Trường để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại trung tâm học liệu và lưu 

trữ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 32 Quy định này; 
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d) Đã công bố công khai luận văn trên website của Trường; 

2. Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của 

trưởng phòng Đào tạo Sau đại học. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được 

ủy quyền làm chủ tịch, trưởng phòng Đào tạo Sau đại học làm ủy viên thường trực, các ủy 

viên là trưởng khoa chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện phòng Thanh tra – Pháp 

chế và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn 

cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị 

Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp. 

3. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho 

học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.  

4. Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: Ngành, chuyên ngành đào tạo, loại 

chương trình đào tạo (định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng), tên các học 

phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm trung 

bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên hội 

đồng đánh giá luận văn. 

5. Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

6. Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã 

hết thời gian đào tạo theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quy định này, có yêu cầu thì được 

Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo 

thạc sĩ.  

Điều 37. Nhiệm vụ và quyền của học viên  

1. Hoàn thành chương trình đào tạo; chấp hành nội quy, quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

2. Hoàn thành nghĩa vụ học phí, kinh phí đào tạo trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

Học phí, kinh phí đào tạo bao gồm cả phần học phí tăng thêm do phải học bổ sung, học lại, 

bảo vệ luận văn lần hai hoặc thực hiện đề tài luận văn mới theo các quy định khác của 

Trường.  

3. Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Trường. Giữ 

gìn và bảo vệ tài sản của Trường. 

4. Được tôn trọng, đối xử bình đẳng và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan 

đến việc học tập của mình. 
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5. Được sử dụng trung tâm học liệu, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang 

thiết bị và cơ sở vật chất của Trường cho việc học tập, nghiên cứu. 

6. Được đề nghị Trường thay đổi người hướng dẫn thực hiện luận văn nếu sau một 

tháng, kể từ khi nhận được quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn mà học 

viên không liên hệ được với người hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn thực hiện đề 

tài luận văn. 

7. Được phản hồi ý kiến với người có thẩm quyền của Trường về chương trình đào 

tạo, về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động liên quan đến quá trình tuyển 

sinh, tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ. 

8. Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường. 

9. Được bồi hoàn học phí nếu học viên không có lỗi, do vi phạm của Trường dẫn 

đến việc không được cấp bằng thạc sĩ. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 

 


