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ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐHQG TPHCM   

Phòng Quan hệ đối 
ngoại 

  
    

 
  

 
  

    
DANH MỤC HỒ SƠ XIN MỞ CTLKĐT MỚI            

  
 

 
  

    

STT LOẠI HỒ SƠ NỘI DUNG 
CHI TIẾT GHI CHÚ ĐỐI 

TÁC  

ĐHQT  

P. 
QHĐN 

Khoa/  
BM 

P. 
ĐT P.TC P. 

TB 

A HỒ SƠ PHÁP LÝ 

1 

Văn bản đề nghị 
phê duyệt Đề án 
liên kết đào tạo 
do hai bên liên 
kết cùng ký 

    X X       

  

2 

Văn bản chấp 
thuận về chủ 
trương cho phép 
LKĐT với nước 
ngoài của 
ĐHQG-HCM 

  

Chủ trương 
được chấp 
thuận mới 
tiến đến 
việc chính 
thức ký 
MoA, xây 
dựng 
chương 
trình, đề án 

  X X     

  

3 

Thỏa thuận (Hợp 
đồng) hợp tác 
giữa các bên liên 
kết 

    X X X     

  

4 

Giấy tờ chứng 
minh tư cách 
pháp lý - trường 
ĐHQT và 
trường đối tác 

  

  

X X       

  

5 

Giấy tờ chứng 
minh được phép 
đào tạo trong 
lĩnh vực liên kết 
- trường ĐHQT 
và trường đối tác 

    X X       

  

CL01.CTLK01 
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6 

Chứng chỉ kiểm 
định chất lượng 
của chương trình 
đào tạo của 
trường đối tác 
còn hiệu lực 

  

  

X X       

  
B HỒ SƠ ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH LKĐT 

7 

Đề án liên kết 
đào tạo do các 
bên cùng ký  
(Xây dựng bằng 
tiếng Việt và 
tiếng Anh) 

7.1 - Sự cần 
thiết 

Dự báo về 
nhu cầu 
nhân lực 
chuyên 
ngành dự 
định liêu 
kết, tính khả 
thi và hiệu 
quả của 
CTLK đào 
tạo 

    X     

  

7.2 - Mục tiêu 
của chương trình 
liên kết đào tạo 

Ghi rõ mục 
tiêu thống 
nhất trong 
HĐ LKĐT 

    X     

  
7.3 - Ngành và 
trình độ đào tạo, 
mô hình liên kết 
(bán phần hay 
toàn phần)   

    X     

  

7.4 - Quy mô 
đào tạo 

Ghi rõ số 
lượng dự 
kiến tuyển 
sinh mỗi 
khóa, số 
khóa tuyển 
sinh 1 năm 

    X X   

  

7.5 - Đối tượng 
và điều kiện 
tuyển sinh 

Ghi rõ yêu 
cầu về năng 
lực sử dụng 
ngoại ngữ, 
yêu cầu văn 
bằng của 
ứng viên, 
phương 
thức tuyển 
sinh 

    X X   

  

7.6 - Địa điểm 
thực hiện đào 
tạo CTLK 

Ghi rõ địa 
điểm đào 
tạo tại 
trường đối 

    X     
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tác và 
trường 
ĐHQT 

7.7 - Thời gian 
đào tạo 

Ghi số năm, 
số học kỳ     X       

7.8 - Ngôn ngữ 
đào tạo 

Nêu rõ dạy 
bằng ngôn 
ngữ tiếng 
Anh xuyên 
suốt chương 
trình 

    X     

  

7.9 - Chương 
trình đào tạo 

Ghi rõ 
CTĐT do 
bên nào 
cung cấp, 
tổng số tín 
chỉ theo 
chuẩn tín 
chỉ của cơ 
sở chịu 
trách nhiệm 
cung cấp 
chương 
trình, khung 
chương 
trình đào 
tạo, Danh 
sách và đề 
cương chi 
tiết môn 
học (tại IU 
và tại cơ sở 
đối tác (*)) 

X   X     

  

7.10 - Văn bằng 

Ghi rõ tên 
văn bằng, 
tên cơ sở 
cấp văn 
bằng, mẫu 
văn bằng 
kèm theo, 
bản dịch 
tiếng Việt 
mẫu VB sẽ 
được cấp 

X   X X   
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7.11 - Danh sách 
giảng viên dự 
kiến và lý lịch 
khoa học giảng 
viên (tại IU và 
tại cơ sở đối 
tác(*)) 

  X   X     

  
7.12 - Hình thức 
tổ chức, kiểm 
tra, đánh giá   

    X X   
  

7.13 - Cơ sở vật 
chất, thiết bị  

Phòng ốc, 
diện tích và 
các trang 
thiết bị, 
thuyết minh 
tính phù 
hợp của cơ 
sở vật chất 
với yêu cầu 
của ngành 
nghề đào 
tạo, không 
làm ảnh 
hưởng 
chung đến 
hoạt động 
chung của 
nhà trường 

    X     X 

7.14 - Mức học 
phí, Hỗ trợ tài 
chính của cá 
nhân, tổ chức 
VN và nước 
ngoài (nếu có), 
dự toán kinh phí, 
cơ chế quản lý 
tài chính   

X       X   

7.15 - Biện pháp 
đảm bảo chất 
lượng, Biện 
pháp quản lý rủi 
ro   

    X X   

  

7.16 - Thời gian 
dự định liên kết 
(đề xuất trong đề 
án tối đa 5 năm)   

    X     
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7.17 - Bộ phận 
phụ trách 
chương trình 
liên kết, Lý lịch 
của người đại 
diện cơ sở giáo 
dục Việt Nam và 
nước ngoài tham 
gia quản lý 
chương trình   

X X       

  
7.18 - Trách 
nhiệm và quyền 
hạn của các bên 
liên kết   

X X       

  
7.19 - Trách 
nhiệm và quyền 
hạn của nhà 
giáo, người học   

    X X   

  

  
 

 
  

    
 Ghi chú:  

 
  

    

 (*): Cập nhật thông tin định kỳ hằng năm 
  

    
 
  


