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There are no translations available.

Ngày 21/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số: 3737/QĐ-ĐHQGHN về việc quy định cơ c

>>>
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Dưới đây là chi tiết của Quy định:
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Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở Đại họ
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1.

Phạm vi điều chỉnh

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đ

iều

1. Quy định này quy định về các cơ chế đặc thù cho học sinh thuộc hệ chuyên của trường trung học p

2. Quy định này quy định điều kiện xét tuyển thẳng cho học sinh Trung học cơ sở (THCS) dự tuyển và
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Đ

iều 2

. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trường THPT chuyên và các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN

Chương II

XÉT TUYỂN THẲNG

Đ

iều 3

.

Xét tuyển thẳng cho học sinh T

Hội đồng chuyên môn của trường THPT chuyên xem xét, thẩm định và lựa chọn để có thể xét tuyển th

Đ

iều 4

.

Tuyển thẳng vào bậc đại học đố

Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN c

1. Học sinh đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, q

b) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
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d) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ

e) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm

g) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi

h) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

2. Ngoài các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều này, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:a) Có hạnh

b) Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này trong các năm

Điều 5

. Tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào

Đối với học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tham gia xét tuyển thẳn

1. Đảm bảo tiêu chí quy định tại Điều 4;

2. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN ph

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của hiệu trưởng
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Điều 6

. Quy trình xét tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc Đ

1. Hàng năm, hiệu trưởng các trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN có công văn đề nghị ĐHQG

2. Giám đốc ĐHQGHN xem xét quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng cho một số trường THPT chu

3. Các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, xét tuyển và trình Đ

Điều 7

. Tiêu chí cụ thể của từng ngành xét tuyển thẳng

1. Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên:

Đối với học sinh THPT chuyên ở môn học hoặc đạt thành tích ở môn học, lĩnh vực nào thì được ưu tiên

2. Xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo đại học không đúng môn chuyên:

Học sinh THPT đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo đại học không đúng ngành, lĩnh vực môn chuyên đ

a) Các thành tích, giải thưởng trong học tập và nghiên cứu khoa học;

b) Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích phù hợp với khối thi vào các ngành đào tạo đại học;

c) Môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích có cùng khối thi tuyển;
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d) Kết quả học lực ở THPT;

e) Các thành tích đặc biệt khác;

g) Kết quả học tập môn học liên quan đến ngành học;

h) Các đơn vị đào tạo có thể bổ sung thêm các tiêu chí xét tuyển để phù hợp với thực tế và yêu cầu đà

Điều 8

. Chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển

1. Không hạn chế chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên, đúng lĩnh vực

2. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị đào tạo đại học thuộc ĐHQGHN

3. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng cho học sinh các trường THPT chuy

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các đơn vị đào tạo xác định tiêu chí xét tuyển và báo cáo ĐHQG

5. Hồ sơ của các ứng viên đề nghị xét tuyển thẳng phải được gửi về các đơn vị đào tạo trước ngày 15

6. Trước ngày 30 tháng 04 hàng năm, căn cứ kết quả 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt,

7. Trong tháng 5 hàng năm, căn cứ kết quả 5 học kỳ tại bậc THPT, đơn vị đào tạo xét duyệt, trình ĐHQ
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8. Trước ngày 30 tháng 05 hàng năm, đơn vị đào tạo thông báo cho các học sinh trúng tuyển các yêu c

9. Đơn vị đào tạo yêu cầu thí sinh hoàn thiện hồ sơ (trong đó có việc bổ sung kết quả học tập của học

Chương III

MIỄN HỌC VÀ TÍCH LŨY TRƯỚC MỘT SỐ HỌC PHẦN Ở BẬC ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT CHUY

Điều 9.

Miễn học

Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN khi trúng tuyển vào bậc đại học thuộc ĐHQGHN có thể được m

Điều 10

. Tích lũy trước một số học phần ở bậc đại học

1. Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN đang học lớp 12 được đăng ký học tích lũy trước một số học

a) Học sinh có học lực tối thiểu loại Khá trở lên ở năm học lớp 10 và lớp 11;

b) Được sự đồng ý bằng văn bản của hiệu trưởng trường THPT chuyên mà học sinh đang theo học.

2. Các đơn vị đào tạo đại học tổ chức cho học sinh đủ điều kiện học tích lũy trước các học phần được

3. Đơn vị đào tạo và học sinh tham gia học tích lũy trước học phần trong chương trình đào tạo đại học
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Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.

Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12.

Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị đào tạo thực hiện đúng Quy định này. Căn cứ Quy định này, các đơn vị đào tạo có thể

2. Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này ở đơn vị.

BT - Ban Đào Tạo
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