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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy định về đào tạo cử nhân tài 

năng, chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định 

số 665/ĐT ngày 02/8/2006 của   Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của 

Chính phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành 

theo quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Theo đề nghị của các ông Trưởng ban Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong “Quy định về đào tạo cử nhân tài 

năng, chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 

665/ĐT ngày 02/8/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: 

1. Sửa đổi quy định về tuyển chọn tại điều 4 như sau: 

4.1. Những sinh viên thuộc các diện sau sẽ được xét tuyển thẳng: 

 - Thành viên đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về môn 

học phù hợp với ngành học; 

- Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

lớp 12 về môn học phù hợp với ngành học; 

4.2. Sinh viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trong năm vào ĐHQGHN 

có cùng khối thi và đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ được dự tuyển vào hệ 

đào tạo tài năng, chất lượng cao: 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) chuyên của các trường đại 

học hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Được xếp loại giỏi 3 năm liền ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12).  



- Đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh, thành phố hoặc tương đương về môn học 

phù hợp với ngành học. 

- Đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. 

Xét tuyển theo điểm các tiêu chí từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu, ưu tiên 

đối với sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt. 

Căn cứ tình hình hàng năm, thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định cụ thể và 

thông báo rộng rãi về điều kiện dự tuyển xét theo kết quả thi tuyển sinh đại học. 

2. Sửa đổi quy định về chuyển đổi sinh viên giữa các hệ đào tạo tài năng, 

chất lượng cao và hệ đào tạo chính quy tại điều 5 như sau: 

5.1. Sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau đây không được tiếp tục 

theo học hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao và được chuyển sang học ngành đào 

tạo tương ứng của hệ đào tạo chính quy: 

- Có điểm thi lần đầu của một môn học nâng cao, bổ sung đạt dưới điểm 

D;  

- Có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 2,50 (tính điểm thi 

lần đầu); 

- Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức khiển trách trở lên. 

5.2. Căn cứ vào tổng chỉ tiêu đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao 

được giao đầu khoá học, thủ trưởng đơn vị đào tạo quy định phương thức xét 

tuyển bổ sung sinh viên vào năm thứ hai (không xét tuyển bổ sung sinh viên vào 

năm thứ ba, thứ tư) của hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao trong số những sinh 

viên hệ đào tạo chính quy đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Có tư cách đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; 

 - Điểm trung bình chung học tập của năm thứ nhất đạt từ 3,20 trở lên (tính 

điểm thi lần đầu) hoặc điểm trung bình chung học tập của năm thứ nhất đạt từ 

3,00 trở lên (tính điểm thi lần đầu) trong đó điểm tiếng Anh đạt 5.5 IELTS hoặc 

tương đương; 

- Điểm thi của các môn học tương ứng với các môn học thuộc khối kiến 

thức nâng cao của chương trình đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao phải từ 

B trở lên (tính điểm thi lần đầu); 

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện tốt nghiệp tại điều 9 như sau: 

9.1. Sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao được xét công nhận tốt 

nghiệp và cấp bằng cử nhân hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao nếu đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

- Đáp ứng các yêu cầu như quy định đối với sinh viên hệ chính quy; 

- Có điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,50 trở lên; 



- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu đạt 5.5 IELTS hoặc tương 

đương đối với đào tạo chất lượng cao và 6.0 IELTS hoặc tương đương đối với 

đào tạo tài năng. 

9.2. Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đào tạo tài năng, chất 

lượng cao được quy đổi điểm như quy định ở điều 7 của Quy định để xem xét 

công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân hệ đào tạo chính quy.  

Điều 2. Quy định này bắt đầu áp dụng cho sinh viên từ khóa QH-2006. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng đơn 

vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP, Ban ĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

GS. TS. Mai Trọng Nhuận  
  


