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Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, 
bao gồm: điều kiện và thẩm quyền đào tạo liên thông; tuyển sinh, đào tạo liên 
thông; nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông; nhiệm vụ 
và quyền  của người học; chế độ báo cáo và xử lý vi phạm. 

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và 
trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) được tổ chức đào tạo liên thông. 

Điều 2. Đào tạo liên thông 

 Đào tạo liên thông là quá trình đào tạo cho phép sử dụng kết quả học tập 
đã có của người học để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi 
chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác. 

Điều 3. Mục đích 

Quy định về đào tạo liên thông nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các trường 
xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo và công nhận kết quả 
học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo 
liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao. 

Điều 4 . Đối tượng đào tạo liên thông  

1. Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao 
đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học.  

a) Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng 
hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, người tốt nghiệp loại khá trở lên 
được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình 



phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham 
gia dự tuyển. 

b) Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, 
người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với 
chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. 

2. Những người đã tốt nghiệp ở nước ngoài có văn bằng tốt nghiệp trình 
độ trung cấp hoặc cao đẳng được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
 

Chương II 

 ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Điều 5. Điều kiện đào tạo liên thông 

1. Có quyết định mở ngành cùng trình độ đối với những ngành đăng ký 
đào tạo liên thông. 

2. Có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên 
thông nằm trong tổng chỉ tiêu được Nhà nước phê duyệt đầu năm. Các trường đề 
xuất chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trên cơ sở các quy định hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo năng lực đào 
tạo của trường.  

3. Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo lên thông. 

Điều 6. Thẩm quyền đào tạo liên thông 

1. Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng 
hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học do Hiệu trưởng quyết định và báo 
cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức đào tạo. 

2. Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học 
phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản khi nhà trường đủ 
điều kiện. 

Điều 7.  Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông 
1. Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại 

học gồm có: 
 a) Tờ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung 
tờ trình phải nêu rõ: ngành và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào 
tạo; cơ sở đào tạo; tổ chức quá trình đào tạo; tiêu chí, hình thức và điều kiện 
tuyển chọn; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và 
những cam kết đảm bảo chất lượng; 
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 b) Bản sao các quyết định mở ngành đối với những ngành đăng ký đào tạo 
liên thông; 
 c) Bảng đối chiếu chương trình đã được đào tạo của đối tượng tuyển sinh 
ở trình độ trung cấp và chương trình đào tạo để được cấp bằng tốt nghiệp ở trình 
độ đại học, làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo liên thông; 
 d) Chương trình đào tạo liên thông; 
 đ) Chương trình bổ sung kiến thức cho người học khác ngành đào tạo liên 
thông nhưng cùng trong một khối ngành. 
 2. Hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học và Sau đại học).  
Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo xem xét ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho trường hoặc 
trả lời bằng văn bản  về việc chưa giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho trường. 

Chương III 

 TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Điều 8. Tuyển sinh 
          1. Đối với những lớp đào tạo liên thông đối tượng tuyển sinh là những 
người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, các thí sinh phải tham dự thi tuyển 3 môn 
gồm: hai môn cơ bản và một môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề). Đề thi các 
môn cơ bản được lấy từ ngân hàng đề thi của Cục Khảo thí và kiểm định chất 
lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi môn cơ sở ngành (hoặc 
thực hành nghề) do Hiệu trưởng nhà trường quy định. 

2. Đối với những lớp đào tạo liên thông đối tượng tuyển sinh là những 
người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, các thí sinh phải tham dự một kỳ thi 
tuyển 2 môn gồm: môn cơ sở ngành (hoặc môn ngoại ngữ tiếng Anh) và một 
môn của kiến thức ngành.  

Hiệu trưởng nhà trường quy định cụ thể môn thi tuyển sinh để đảm bảo 
chất lượng tuyển chọn.        

3. Các quy định cụ thể về công tác tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí 
sinh trúng tuyển thực hiện  theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành 
phù hợp với trình độ và hình thức đào tạo. 

Điều 9. Chương trình và thời gian đào tạo  

1. Chương trình đào tạo liên thông phải được xây dựng theo những 
nguyên tắc sau: 

 a) Chương trình đào tạo liên thông  được thiết kế theo nguyên tắc mềm 
dẻo, phát triển theo hướng kế thừa và tích hợp, để giảm tối đa thời gian học lại 
kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích luỹ ở các trình độ khác; 
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b) Chương trình đào tạo liên thông phải phản ánh đúng mục tiêu đào tạo, 
yêu cầu học tập, nội dung, phương pháp dạy và học, thời gian đào tạo, kế hoạch 
thực hiện và phương pháp đánh giá theo trình độ và theo ngành đào tạo tương 
ứng; 

c) Chương trình đào tạo liên thông được xây dựng dựa trên việc so sánh 
giữa chương trình đào tạo trình độ cao đẳng cho những người có bằng tốt nghiệp 
trung cấp và chương trình đào tạo trình độ đại học cho những người có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp. Việc xây dựng các chương trình đào tạo liên 
thông nói trên được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức 
còn thiếu và kiến thức cập nhật mới phù hợp với thực tế xã hội; 

d) Chương trình đào tạo liên thông phải xây dựng trên cơ sở chương trình 
khung và được thiết kế phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. 
          2. Thời gian đào tạo liên thông: 
 a) Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm 
học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; 
 b) Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ hai năm rưỡi đến bốn năm 
học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm 
rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào 
tạo. 

3. Đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành 
đào tạo nhưng cùng trong một khối ngành, nếu có nhu cầu đào tạo liên thông thì 
phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào 
ngành theo học liên thông trước khi dự thi tuyển. Khối lượng kiến thức phải học 
bổ sung do Hiệu trưởng nhà trường quyết định. Thời gian đào tạo các khoá bổ 
sung kiến thức không được tính vào thời gian đào tạo liên thông quy định tại 
khoản 2 của điều này. 

Điều 10. Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập 

1. Việc công nhận kết quả học tập của người học trong hệ thống giáo dục 
quốc dân phải căn cứ vào quy định về nội dung đào tạo, khối lượng kiến thức, 
kỹ năng thực hành, cấu trúc chương trình và thời gian đào tạo. 

2. Việc công nhận văn bằng tốt nghiệp của người Việt Nam do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp để học liên thông trong các trường cao đẳng, trường đại học 
của Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 11. Thẩm quyền công nhận kết quả học tập 

Căn cứ quy trình đào tạo tại mỗi trường, người học có thể được công nhận 
kết quả học tập theo tín chỉ, học phần, chương trình môn học và kết quả toàn 
khoá học để được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông. 
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Hiệu trưởng của trường tổ chức đào tạo liên thông quy định cụ thể việc 
công nhận kết quả học tập của người học. 

Điều 12. Tổ chức lớp đào tạo liên thông 

Việc đào tạo liên thông có thể được tổ chức thành các lớp riêng hoặc ghép 
học cùng với các lớp đào tạo của trường phù hợp với kế hoạch, chương trình, 
loại hình đào tạo. Hiệu trưởng quyết định việc tổ chức các lớp đào tạo liên 
thông.  

Điều 13. Văn bằng tốt nghiệp 
 1. Người học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường, 
thực hiện Quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 
quy, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của 
hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ 
chính quy. 
 2. Người học theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện Quy chế về tuyển 
sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, sau khi 
kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm 
vừa học, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hình thức 
vừa làm vừa học. 

Chương IV 

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG  TỔ CHỨC 

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Điều 14. Nhiệm vụ của trường tổ chức đào tạo liên thông 

1. Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định tại văn bản này. 

2. Chủ động nguồn tuyển sinh và nguồn lực phục vụ cho đào tạo. 

3. Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo liên thông theo quy 
định tại khoản 1  Điều 9. 

4. Tổ chức các khoá đào tạo liên thông theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh, đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng tốt nghiệp. 

5. Thông báo công khai từ đầu năm học về chương trình đào tạo liên 
thông, môn thi tuyển sinh, việc tuyển sinh, đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng tốt nghiệp. 

Điều 15. Quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông 
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1. Được đăng ký đào tạo liên thông những ngành đã được giao nhiệm vụ 
đào tạo ở hệ chính quy cùng trình độ.  

2. Được liên kết đào tạo liên thông trên nguyên tắc trường được giao 
nhiệm vụ đào tạo liên thông chịu trách nhiệm toàn bộ từ khâu tuyển sinh,  quá 
trình đào tạo và cấp văn bằng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông trên cơ sở các quy định 
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và năng lực đào tạo của trường. Chỉ tiêu 
tuyển sinh đào tạo liên thông nằm trong tổng chỉ tiêu được Nhà nước phê duyệt 
đầu năm. 

Chương V 

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC 

Điều 16. Nhiệm vụ của người học 

1. Người học muốn thi tuyển để được vào học trong các chương trình đào 
tạo liên thông cần phải nộp đủ hồ sơ, lệ phí theo quy định. Khi có yêu cầu, người 
học phải xuất trình bản chính của chứng chỉ hoặc văn bằng đã được cấp. 

2. Tham dự tuyển sinh theo quy định tại Điều 8 của Quy định này. 

3. Phải đóng học phí theo quy định. 

4. Tuân thủ những quy định hiện hành về đào tạo liên thông. 

Điều 17. Quyền của người học 

1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về khoá học: điều kiện dự thi, hình 
thức thi kiểm tra và những yêu cầu khác để tuyển chọn, quy chế đào tạo, quy chế 
học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo, văn bằng tốt nghiệp, học phí. 

2. Yêu cầu cơ sở giáo dục bảo đảm các điều kiện để đào tạo liên thông với 
chất lượng như đã thông báo. 

3. Trường hợp người học có bằng tốt nghiệp khác ngành đào tạo nhưng 
cùng trong một khối ngành, người học phải theo học những khoá đào tạo bổ 
sung bắt buộc để đủ kiến thức theo học chương trình đào tạo liên thông  ở trình 
độ cao hơn.  

Chương VI 
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Điều 18. Chế độ báo cáo 
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1. Hằng năm, khi kết thúc năm học các trường tổ chức đào tạo liên thông  
phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chương trình đào tạo liên 
thông. 

2. Ngoài những số liệu đánh giá, nội dung báo cáo phải thể hiện những 
phân tích của nhà trường về chất lượng và hiệu quả đào tạo.  

Điều 19. Lưu trữ hồ sơ đào tạo 

          1. Hồ sơ liên quan đến đào tạo liên thông phải được lưu trữ để phục vụ 
cho công tác nghiên cứu, giám sát, đánh giá và thanh tra khi cần thiết.  

2. Hồ sơ lưu trữ bao gồm: 

a) Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông; 

b) Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo liên thông; 

c) Hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh đào tạo liên thông; 

d) Kế hoạch lên lớp và sổ theo dõi lên lớp của sinh viên và của giảng 
viên; 

đ) Kết quả thi, kiểm tra các học phần, thi tốt nghiệp, quyết định công nhận 
tốt nghiệp; 

e) Học bạ và sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Điều 20. Xử lý vi phạm  

Trong khi kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học 
phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ đồ án, khoá luận,  nếu vi phạm, người học sẽ bị xử 
lý kỷ luật theo quy định hiện hành.                                                                                    
 
 
                                                                                   KT.BỘ TRƯỞNG  
                                                                    THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
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