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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về hoạt động đào tạo vừa làm vừa học (VLVH)
trình độ đại học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện,
trường đại học, bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia,
đại học vùng (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) được giao nhiệm vụ đào tạo
VLVH trình độ đại học; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quá trình đào
tạo VLVH trình độ đại học.
Chương II
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 3. Điều kiện tuyển sinh và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương
trình đào tạo
1. Cơ sở đào tạo được tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo VLVH
trình độ đại học đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo
hệ chính quy trình độ đại học và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ.
2. Đã công bố công khai Thông báo tuyển sinh VLVH trong đó nêu rõ
phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh, địa điểm tổ
chức tuyển sinh chậm nhất 3 tháng trước ngày tuyển sinh.
3. Đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với việc tổ chức thực hiện
chương trình đào tạo VLVH.
4. Có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu
thực hiện đồng thời các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào
tạo VLVH.
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5. Đã ban hành Quy chế tuyển sinh VLVH, Quy chế đào tạo VLVH trình độ
đại học của cơ sở đào tạo.
Quy chế tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo phải thể hiện đầy đủ các nội
dung tương ứng với phương thức tuyển sinh quy định tại Điều 5, Quy chế này,
không trái với các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển
sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, Quy chế thi trung học
phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại Quy chế này.
Quy chế đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo được xây dựng trên cơ sở quy
chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành của cơ sở đào tạo và các
quy định tại Quy chế này.
Điều 4. Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của
quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.
Điều 5. Tổ chức tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh VLVH gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp
giữa thi tuyển và xét tuyển.
2. Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm
về công tác tuyển sinh VLVH.
Điều 6. Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc
1. Hội đồng tuyển sinh VLVH do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định
thành lập. Thành phần hội đồng tuyển sinh VLVH gồm: chủ tịch hội đồng tuyển
sinh VLVH là thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào
tạo được cấp trưởng uỷ quyền; phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là cấp
phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo; uỷ viên thư ký là trưởng hoặc phó đơn vị quản
lý đào tạo VLVH; các uỷ viên là một số trưởng hoặc phó đơn vị liên quan trực
tiếp đến công tác tuyển sinh VLVH và cán bộ công nghệ thông tin.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh
a) Tổ chức triển khai tuyển sinh VLVH theo Quy chế tuyển sinh VLVH
do cơ sở đào tạo ban hành;
b) Thực hiện các công việc liên quan tới công tác tuyển sinh VLVH của
cơ sở đào tạo;
c) Tổng kết công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo; thực hiện chế
độ báo cáo kết quả của công tác tuyển sinh VLVH với Bộ Giáo dục và Đào tạo
và cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành.
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3. Các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH của cơ sở đào
tạo do chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH quyết định thành lập.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng tuyển sinh, phó chủ
tịch hội đồng tuyển sinh, uỷ viên thư ký và các ủy viên; nhiệm vụ, quyền
hạn của các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH được quy định
trong Quy chế tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo.
5. Những người có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị,
em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào cơ sở
đào tạo không được tham gia hội đồng tuyển sinh VLVH và các ban giúp
việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH trong kỳ tuyển sinh VLVH của cơ
sở đào tạo.
Điều 7. Địa điểm đào tạo
1. Địa điểm đào tạo của ngành đào tạo VLVH là trụ sở của cơ sở
đào tạo được kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào
tạo theo quy định khi mở ngành đào tạo hệ chính quy đối với ngành
tương ứng.
2. Trong trường hợp liên kết đào tạo VLVH và đặt lớp ở ngoài cơ
sở đào tạo thì cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan phải thực hiện các
quy định về liên kết đào tạo hiện hành.
Điều 8. Chương trình đào tạo
1. Chương trình đào tạo VLVH có nội dung như chương trình đào
tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy.
2. Chương trình đào tạo VLVH được tổ chức xây dựng, thẩm định
và ban hành theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 9. Tổ chức và quản lý đào tạo
1. Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ.
2. Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ
cùng với hệ đào tạo chính quy.
3. Cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý đào
tạo theo khóa học, năm học và học kỳ, thực hiện quy chế và chương trình
đào tạo VLVH đã ban hành.
4. Đầu khóa học, cơ sở đào tạo VLVH phải thông báo cho người
học về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần
trong chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các
quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.
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Điều 10. Đánh giá học phần
1. Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) trong đào tạo
VLVH được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành
của cơ sở đào tạo.
2. Điểm học phần phải được ghi vào bảng điểm của toàn khoá học.
3. Đề thi kết thúc học phần phải sử dụng ngân hàng đề thi chung với ngành tương
ứng của hệ chính quy của cơ sở đào tạo.
Điều 11. Hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần
1. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là: thi viết, thi vấn đáp hoặc thực hành.
Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ đặc điểm từng học phần để quy định hình thức thi
thích hợp.
2. Việc chấm thi viết, thi vấn đáp, chấm tiểu luận, bài tập lớn hoặc thực hành phải
do hai giảng viên đảm nhiệm. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi.
3. Bảng điểm tổng hợp thi kết thúc học phần phải có đủ chữ ký của hai giảng viên
chấm thi, trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa ký duyệt, được làm thành ba bản lưu giữ tại
đơn vị quản lý đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo, văn phòng khoa, bộ môn.
Điều 12. Dự thi kết thúc học phần
1. Người học phải dự thi kết thúc học phần theo lịch do cơ sở đào tạo quy định.
2. Người học bỏ thi kết thúc học phần không có lý do chính đáng bị nhận điểm 0.
3. Người học ốm đau, đi công tác đột xuất hoặc vì những lý do đặc biệt khác phải
có đơn đề nghị hoãn thi. Cơ sở đào tạo bố trí cho những người học này dự thi vào lần thi
tiếp theo.
Điều 13. Bảo lưu kết quả học phần
1. Người học đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác
được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng.
2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định về bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ của
người học.
Điều 14. Điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập
Điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học và
xếp loại kết quả học tập của người học VLVH được thực hiện theo quy chế đào tạo đại
học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.
Điều 15. Học tiếp, nghỉ học tạm thời, buộc thôi học
1. Cơ sở đào tạo xét việc học tiếp, nghỉ học tạm thời, hoặc buộc thôi học đối với
người học VLVH theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.
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2. Thời gian tối đa được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian
thiết kế của chương trình đào tạo VLVH.
Điều 16. Xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
1. Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế
đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.
2. Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập trên
cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH.
Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó được ủy
quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo làm chủ tịch, trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH
làm uỷ viên thư ký, các uỷ viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp,
đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào
tạo VLVH (nếu có).
Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách
những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.
3. Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp VLVH, cấp
bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp VLVH.
4. Người học không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, nếu
có yêu cầu thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận các học phần đã
hoàn thành trong chương trình đào tạo VLVH.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Chế độ báo cáo, lưu trữ
1. Chế độ báo cáo
a) Tháng 12 hàng năm, thủ trưởng cơ sở đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào
tạo về công tác đào tạo VLVH của năm đó, bao gồm: số liệu thực hiện kế hoạch tuyển
sinh theo từng ngành đào tạo; số người học hiện có và số dự kiến tốt nghiệp năm sau;
dự kiến số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào
tạo cho năm sau;
b) Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về thời gian báo cáo, tính chính
xác và chất lượng của báo cáo.
2. Lưu trữ
a) Tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo
phải được bảo quản an toàn trong kho lưu trữ. Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách
nhiệm chỉ đạo thực hiện việc bảo quản tài liệu lưu trữ theo các quy định hiện hành;
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b) Quyết định trúng tuyển, bảng điểm gốc, quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ
gốc cấp phát bằng tốt nghiệp cho người học VLVH là tài liệu lưu trữ được bảo quản
vĩnh viễn tại cơ sở đào tạo;
c) Tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo VLVH được lưu trữ, bảo quản
trong suốt quá trình đào tạo;
d) Việc tiêu hủy tài liệu liên quan tuyển sinh, đào tạo VLVH hết thời gian lưu
trữ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 18. Thanh tra, kiểm tra
1. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tự kiểm tra, thanh tra nội bộ việc tuyển sinh,
thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các nhiệm vụ khác liên quan đến
đào tạo VLVH; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy
định về tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng của cơ sở đào tạo theo các quy định của pháp
luật hiện hành.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Giáo
dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ và
phạm vi quản lý của mình, theo phân công và phân cấp của Chính phủ.
Điều 19. Xử lý vi phạm
1. Người tham gia công tác tuyển sinh VLVH, thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển
sinh VLVH có hành vi vi phạm quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành
chính, xử lý kỷ luật theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển
sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.
2. Người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả sẽ bị buộc thôi học. Nếu phát
hiện sau khi cấp bằng thì thủ trưởng cơ sở đào tạo thu hồi, huỷ bỏ bằng đã cấp đối với
người vi phạm.
3. Công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý, giảng dạy, hướng
dẫn, đánh giá tại cơ sở đào tạo VLVH, nếu vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất,
mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm
hình sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Cơ sở đào tạo VLVH nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ
vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.
Điều 20. Áp dụng Quy chế
1. Đối với những khoá tuyển sinh VLVH trình độ đại học trước ngày Quy
chế này có hiệu lực, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo áp dụng theo Quyết định
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số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức
VLVH, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH
ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm
2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng
hình thức VLVH.
2. Đối với khoá tuyển sinh VLVH trình độ đại học từ ngày Quy chế này
có hiệu lực thì việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo Quy chế này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Văn Ga

