CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Khoa Môi trường và Tài nguyên
Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Thông tư 23/ BGD&ĐT
QUY ĐỊNH
Về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2014/TTBGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Điều 2. Giải thích từ ngữ
3. Chương trình chất lượng cao (viết tắt là CTCLC)
là CTĐT có các điều kiện đảm bảo chất lượng và
chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng,
đồng thời đáp ứng các tiêu chí và điều kiện tại
Quy định này.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

• Điều 3. Mục đích đào tạo chất lượng cao
Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở
những cơ sở đào tạo có đủ điều kiện nhằm đào
tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị
trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế
khu vực và thế giới.

Chương II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

• Điều 5. Chương trình đào tạo
2. Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải
cao hơn của CTĐT đại trà tương ứng về năng
lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực
ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn
dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích
nghi với môi trường công tác;

Chương II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

• Điều 6. Giảng viên, trợ giảng
• 1. Giảng viên
a) Có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các
nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các
ngành đặc thù);
b) Có năng lực chuyên môn, NCKH đáp ứng yêu cầu của CTĐT
chất lượng cao;
c) Giảng viên dạy các học phần chuyên môn bằng ngoại ngữ,
được đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước
ngoài bằng ngôn ngữ đó;

Học với các GV có chất lượng cao, kinh nghiệm giảng
dạy và nghiên cứu  chất lượng cao

Chương II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Điều 8. Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
và nghiên cứu khoa học
1. Có phòng học riêng cho lớp ĐTCLC (tối đa là 30sv/
lớp) được trang bị máy tính kết nối mạng internet và
các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập;
2. Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài nước
và được cập nhật thường xuyên;
3. Có đủ các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở
thực tập
 Thực hành, thực tập theo lịch riêng với các GV có
chất lượng cao

Chương II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Điều 10. Hợp tác quốc tế
• Cơ sở đào tạo thực hiện một số hoặc tất cả các hình thức
hợp tác quốc tế sau để hỗ trợ phát triển CTCLC
• Điều 12. Tổ chức và quản lý đào tạo
1.b) Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến
thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng
ngôn ngữ của CTĐT nước ngoài hoặc Tiếng Anh.
Dự kiến sẽ đào tạo 30% môn chuyên ngành bằng
tiếng Anh

 Nâng cao ngoại ngữ, chuyên môn cũng như khả
năng tìm việc làm tốt hơn

Chương trình CLC tại ĐH Nông Lâm
5 chương trình
Nhóm Kỹ thuật: Học phí 660,000vnd/ tín chỉ
1. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí.
2. Công nghệ sinh học
3. Công nghệ Thực phẩm
4. Kỹ thuật Môi trường
Nhóm Kinh tế:
1. Quản trị kinh doanh

600,000vnd/ tín chỉ

Danh sách cán bộ giảng dạy dự kiến
STT

Tên CB

Học vị

Quốc gia đào tạo

1

Lê Quốc Tuấn

PGS. TS

Nhật Bản

2

Nguyễn Kim Lợi

PGS. TS

Thái Lan

3

Nguyễn Tri Quang Hưng,
Phụ trách chương trình

TS

Hàn Quốc

4

Nguyễn Vinh Quy

TS

Úc

5

Nguyễn Linh Vũ

TS

USA

6

Ngô Vy Thảo

TS

Nhật Bản

7

Hồ Thanh Bá

NCS, Thạc sỹ

Úc

8

Đỗ Xuân Hồng

NCS, Thạc sỹ

Úc

9

Lê Thị Oanh

Thạc sỹ

Úc

10

Hoàng Bảo Phú

Thạc sỹ

Thái Lan

11

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Thạc sỹ

Thái Lan

12

Vũ Văn Quang

Thạc sỹ

Bỉ

Khác biệt giữa CT
bình thường và CLC?
• Không khác biệt về chương trình đào tạo,
nhưng CLC sẽ:
- Lớp nhỏ, có máy lạnh, thực hành thực tập riêng
- 30% môn học sẽ học bằng tiếng Anh
- Lịch học riêng với các GV tốt nghiệp nước
ngoài về
- Cố vấn học tập theo sát trong quá trình học
 học phí cao nhưng cơ hội lớn về nghề nghiệp
và tương lai

Khác biệt giữa CT
bình thường và CLC?
• Không theo học nổi, vậy có thể quay về lại lớp bình
thường:
Được
• Không theo học nổi, vậy học phí đã đóng xử lý ra sao?
Đã đóng học phí để học, chi trả lương nên không trả
lại
• Điểm các môn đã học sẽ xử lý ra sao
Công nhận tương đương (Anh và Việt) theo quy định
 Không ảnh hưởng đến bằng cấp và thời gian đào tạo

Đăng ký học ở đâu và thời gian nào?
 Ai được đăng ký tham gia chương trình:
Sinh viên nhập học vào Khoa MT-TN năm 2015 với
số điểm lớn hơn 20.25 điểm.
 Thời gian đăng ký:
 Đăng ký tham gia chương trình vào trước 07 tháng
12 năm 2015 để nắm danh sách và mở lớp vào tháng 2
năm 2016 (sau Tết Âm lịch).
 Năm 2015 này, chỉ mở lớp khi có ≥ 20 sv.
 Phòng học và lịch học sẽ công bố cụ thể khi mở lớp
 Liên hệ: ThS. Nguyễn Nhật Huỳnh Mai
Email: nhathuynhmai@gmail.com P: 0932781609

