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QUYÉT DINH

Ban hành Quy dËnh vê liên kêt dào t¡o trinh dÙ ai
cua Truong ¡i

hÍe

hÍc Nha Trang

HIEU TRUÖNG TRUONG AI HOC NHA TRANG
Cn cit Quyet dinh só 155/CPngày 16/8/1966 cia HÙi dóng Chinh phi vé viÇc thành
lap và quy dinh nhiÇm vu, quyen han cua Truong Thiy sân - nay là Truong ai

hoc Nha

Trang
Cn cú Luat Giáo duc dai hoc ngày 18/6/2012; Luât sia ói bô sung mÙt só dieu

cua Luat Gido duc dai hoc ngày 19/11/2018 và Nghi inh só 99/2019/ND-CP ngày
30/12/2019 cça Chính phç quy dinh chi tiêt và huóng dân thi hành mÙt sô diêu cua Lut
siea doi, bó sung mÙt só diêu cia Luat Giáo dyc dai hoc;

Cn ct Thóng tu só 08/2021/TT-BGDÐT ngày 18/3/2021 cia BÙ truong Bô Gido
duc và Dào tao ve viÇc ban hành Quy chê dào tao trinh dÙ dai hoc;

Cän ci Nghi quyét só 340/NO-HNT ngày 24/3/2021 cua HÙi dông truong ve
viec ban hành Quy ché To chúc và hogt dong cia Truòng ai hoc Nha Trang;

Can c Quyét dinh só 753/QD-DHNTngày 13/8/2021 cia Hiu1 truong vé viÇec ban
hanh Qruy chê ào

t¡o trinh Ù ai hoc cua Trung ai

Xét de nghi ctia Giám dóc Trung tám ào

hoc Nha Trang;

tao và Boi duöng.

QUYÉT DINH:
Diêu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Quy inh vé liên két ào tao trinh dÙ
dai hoc cùa Truòng ai hÍc Nha Trang.

Dieu 2. Quyét jnh này có hiÇu luc thi hành kë të hoc ky I, nm hoc 2021-2022,
bäi bó các quy inh

truóc dây trái vói Quy dinh này.

Diêu 3. Các truong on vË và cá nhân có liên quan chËu trách nhiÇn thi hành

Quyêt dinh này./.
Noi nhan:
Nhu iêu 3;
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DATHOG

NHA TRANG

QUY DINH

Cên keAào t¡o trinh Ù ¡i

hoc cüa Truròmg ¡i

hÍe Nha Trang

TKem theo Quyêt dinh só99/ /Q-DHNT ngàyultháng9 nm
cia Hiêu truóng Truong ai hoc Nha Trang

2021

Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Dieu 1. Pham vi iÁu chinh và dôi turong áp dyng
1. Vän bàn này quy Ënh vê ho¡t Ùng liên kêt ào tao trinh dÙ d¡i hÍc theo hinh

thic vira làm viùa hÍe (sau ây goi là liên két ào t¡o) bao gôm: dièu kiÇn, hò so, trinh
ty, thç tuc, thâm quyên quyêt dËnh thyc hiÇn liên kêt ào t¡o; quyên h¡n và trách nhiÇm
cça các bên tham gia liên kêt ào tao; thanh tra, kiêm tra, chê Ù báo cáo, luu tru, qu£n

ly ho¡t Ùng liên kêt dào t¡o.
2. Liên kêt ào t¡o chi thrc hiÇn ôi vói hinh thúc vùa làm vëa hÍc theo quy dinh
cça Lu-t Giáo duc ai hoc, Lu-t Giáo duc ¡i hÍc sra ói, bô sung và Quy chê ào t¡o
trinh Ù d¡i hÍc hiÇn hành.

ào

3. Quy dinh này áp dung ôi vÛi các co so ào tao thuc hiÇn ho¡t Ùng liên kêt
tao vÛi Truong ai hÍc Nha Trang (sau ây viêt tt là Truong HNT), bao gôm:

co sà giáo dåc ¡ai hÍc, trrÝng cao äng, trurÝng trung câp, trung tâm giáo dåc thuòng
xuyên câp tinh; truÝng ào

t¡o, bôi duông cça co quan nhà nuóc, tô chtc chính tri, to

chéc chính trË - xä hÙi và các on

vË, cá nhân có liên quan.

4. Quy dinh này không áp dung oi vói các truòng hop sau: liên kêt ào t¡o có
yêu tô nuóc ngoài; liên kêt ào

an; liên k¿t ão

t¡o vói các co sÝ ào

t¡o thuÙc BÙ Quòc phòng, BÙ Công

t¡o ói vÛi các ngành thuÙc lïnh vrc séc khoé có câp chéng chi hành

nghe.
DiÁu 2. Gi£i thích tër ngï
1. Truong HNT là co só chù tri ào tao chju trách nhiÇm tó chéc quá trinh ào
tao, bao gôm: tuyên sinh; to chéc ào tao; dánh giá két quà hÍc t-p, rèn luyén; công
nhan kêt quå hÍc tâp, rèn luyên và cáp bäng tôt nghiÇp.
2. Co so giáo duc phói hop ào t¡o là co'so tnzc tiép tham gia liên kt ào t¡o vói
vai trò phói hop vói Truong HNT trong quàn 1, giâng day mÙt sô hÍc phân cça
chuong trinh ão t¡o và âm bào các iêu kiÇn co sò v-t chât phuc vå ào tao.

3. Co so giáo dåc -t lóp dão tao là ca sò truc ti¿p tham gia liên kêt ào t¡o vói
vai trò phÑi hop vÛi Truòng HNT trong quan lý và dám bào các diêu kiÇn ca sÛ v-t
chât phuc vu ào

t¡o.
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Co so giáo dåc phôi hop ào
chung là co sß liên kêt dào t¡o.

t¡o và co sò giáo dåc ·t

lóp ào

t¡o sau ây

goi

4. Liên kêt dào t¡o là su phói hãp giïa Truong HNT vÛi ca sÝ liên kêt ào t¡o
de to chuc thuc hiÇn chuong trinh ào t¡o và cáp bang tôt nghiÇp theo hinh théc va
làm vùa hÍc.

Dieu 3. Myc ich, hinh thúc cûa liên k¿t ào t¡o
1. Liên kêt ào t¡o nhm
dong tiêm nng

thirc hiÇn chù truong ào t¡o theo nhu câu x hÙi; huy

cça các co sò giáo duc ai

hÍc và các nguôn lrc khác e ào

t¡o nguôn

nhân lre phuc vu tnrc tiêp cho nhu câu phát triên kinh tê, xä hÙi cça các ja phuong và
vùng miên.

2. Liên kêt ào t¡o duge tó chéc theo 2 hinh théc sau:

a) Liên kêt phói hop ào tao: Co so giáo duc phoi hop ào t¡o tham gia gi£ng
day mot phân chuong trinh ào t¡o, phôi hop quàn lý quá trình ào t¡o và àm båo iêu
kien co sß v-t chât ê

b) Liên kêt ·t

thrc hiÇn liên kêt ào

t¡o;

láp ào t¡o: Co sß giáo dåc ·t

lÛp ào

t¡o không tham gia giäng

day, chi phoi hãp quàn lý và âm bão dieu kiÇn co so v-t chât e thuc hiÇn liên kêt ào
tao.

Dieu 4. Dôi tuong tham gia liên kêt ào t¡o
1. Co so giáo duc chù tri ào

t¡o là TruÝng DHNT.

2. Co so giáo dåc phôi hop ào

tao gôm: ca sß giáo duc d¡i hÍc, co sß giáo dåc

nghê nghiÇP.
3. Co so giáo duc ·t

lóp ào

tao gôm: co sß giáo dåc ¡i

hÍc; co so giáo dåc

nghê nghiÇp; trung tâm giáo duc thuòng xuyên câp tinh; truòng cça co quan nhà nuóc;
tnrong cça to chérc chinh tri, to chérc chính tri - x hÙi.

Dieu 5. Dia di¿m ·t lóp liên k¿t ào t¡o
1. Các lóp liên kêt ào
dugc thâm inh

t¡o phài ·t

các iêu kiÇn theo iêu

tai các co so cça co sÝ liên kêt ào

t¡o ã

6 cça Quy dinh này.

2. Các hoat Ùng giàng day duoc thrc hiÇn tai co sß liên kêt ào t¡o; riêng nhïng
hoat Ùng thrc hành, thsrc t-p, trài nghiÇm thårc tê và giàng d¡y truc tuyên có thê thrc
hiÇn ngoài co sß liên kêt ào t¡o.

3. Truong hop co sò liên kêt ào tao không áp úng dugc yêu câu vê thurc hành,
thi nghiÇm theo quy dËnh thi chuyên mÙt sÑ hÍc phân vê Truong HNT ê thuc hiÇn.
Chuong II

IÈU

KIEN, HÒ SOVÅ THÅM QUYÈN QUYÈT JNH
THUC HIEN LIÊN KÉT ÀO TAO

Dieu 6. DiÁu kiÇn thyc hiÇn liên kêt ào t¡o
1. Dieu kiÇn chung:

a) Ngành ào

t¡o dir kiên liên kêt phái phù hop vÛi nhu câu nhân luc cça dja

phuong
b) Các co so liên kêt ào t¡o chua áp úng dugc nhu câu nhân luc cua dia phuong

doi voi ngành ào t¡o du kiên liên két.
2. Doi vói Truong ¡i

hÍc Nha Trang:

a) Các ngành du kiên liên kêt ào t¡o dã dugc tô chérc thuc hiÇn toi thiêu 03 khoá
liên tuc theo hinh thée chính quy; të khóa tuyên sinh nm

2024 yêu câu các chuong

trinh liên kêt dào tao phäi duçc công nhân ¡t tiêu chuân chât lugng theo quy Ënh hiÇn

hành;
b) Doi vói hinh théc liên kêt phôi hop ào t¡o: Các ngành liên kêt ào t¡o phài
bao âm dÙi ngk giäng viên co hïu giäng day tôi thiêu 70% nÙi dung, khôi lugng chuong
trinh dào t¡o;

c) Doi vói hinh théc liên kêt t

lóp ào t¡o: Các ngành liên kêt ào t¡o phài bào

dam Ùi ngü giäng viên co hïu giang day 100% nÙi dung, khôi luong chuong trinh ào

tao
d) Có vn bàn ê nghi thrc hiÇn liên kêt ào t¡o cça co sß liên kêt ào t¡o ho·c
cça Uý ban nhân dân tinh/thành phô tryrc thuÙc Trung uong noi liên kêt ão t¡o, trong
dó nêu rõ ngành ê nghË liên kêt ào t¡o, chi tiêu tuyên sinh, trinh Ù ào tao; thÝi gian
dào tao;

d) Chi tiêu tuyên sinh dành cho các chrong trinh liên kêt ào tao nm trong tông
chi tiêu tuyên sinh vùa làm vëa hÍc hàng nm cça TruÝng ai hÍc Nha Trang;
e) Dã thyc hiÇn thâm Ënh các iêu
liên kêt t¡i co sÝ liên kêt ào t¡o.

kiÇn ám bào chât luong ào t¡o các ngành

3. Yêu câu ôi vÛi co so phôi hop ào t¡o:
a) Dåm bào các yêu câu vê môi trròng su ph¡m ê thrc hiÇn ho¡t Ùng ào t¡o,
an toàn cho nguÝi hÍc, nguÝi d¡y;
b) Có bÙ ph-n chuyên trách quàn lý ào

t¡o, nhân viên thu viÇn, nhân viên huóng

dan thrc hành theo yêu cau cça chuong trinh ào tao;
c) Có thu viÇên, phòng thí nghiÇm, ca so thurc hành, trang thi¿t bË và ca sß vêt ch¥t
phyc vu dào tao phù hop vÛi ngành ào t¡o;

d) Có diÇn tích sàn xây dung tôi thiêu 2 m2/sinh viên trye ti¿p phuc vy ão t¡o
thuoc so hïu cça co sß liên kêt ào

t¡o;

d) Dã có báo cáo ty ánh giá chât luomg co so phôi hop ào t¡o gii vè co quan
nhà nuóc có thâm quyên theo quy dinh; tir khóa tuyên sinh nm 2024 yêu c§u dã droc

cong nh-n ¡t tiÁu chuân chât lugng co sÝ giáo dåc theo quy dinh hiÇn hành;
e) Co so phôi hop ào

t¡o chi duroc tham gia giàng day tôi a

30% nÙi dung

chuong trinh dào t¡o nêu Truong HNT có yêu c§u. Co so gião duc phÑi hop ào t¡o
dàm bào dÙi ngü giáng viên dç tiêu chuân trinh Ù quy inh cça BÙ Gião duc và ào
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Tù lân

tuyên sinh thé hai trÝ i tai cùng mÙt co sß liên kêt dào tao, cùng ngàành

dào tao và cùng hinh thúc liên kêt, HiÇu truong Truong HNT quyêt Ënh tiêp tåc thrc
hiÇn liên kët dào t¡o trên co sß vn bån dê nghË cça co sÝ liên kêt ào t¡o ho·c cça Uy
ban nhân dân
DHNT.

câp tinh noi có co sß liên kêt ào

t¡o và báo cáo

HÙi dông truomg Truong

Chuong III

QUYEN HAN VÀ TRÁCH NHIEM CÙA CÁC BÊN
THAM GIA LIËN KT ÀO TAO
Dieu
hành.

Quyên cça các bên tham gia liên kêt ào t¡o
1. Thong nhât méc thu lÇ phí tuyên sinh và hÍc phí theo
quy dËnh pháp luât hiÇn
9.

2. Chu ong

thöa thuân hop ông

thsrc hiÇn liên kêt dào t¡o và hop ông

-t

lóp

liên kêt dào t¡o.
Diêu 10. Trách nhiÇm cça các bên tham gia liên kêt ào t¡o
a) Trrong HNT và co sß liên kêt ào t¡o chju trách nhiÇm ký kêt hop ông liên
kêt dào t¡o, thôa thu-n cu thê vê quyên và trách nhiÇm cça các bên
trong viÇc phôi hop
to chéc thuc hiÇn, quån lý quá trinh day hÍc bào £m chât
luong ào t¡o và thrc hiÇn
noi dung ã thöa thu-n phù hop vÛi các quy Ënh cça Quy dinh này và các quy Ënh
pháp luat khác có liên quan;
b) Truong HNT

chju trách nhiÇm quàn lý chât lugng ào tao; báo cáo ho¡t Ùng

liên kêt ào

t¡o vói Üy ban nhân dân câp tinh noi liên kêt ào t¡o truóc khi tô chéc tuyên
sinh; nêu co so liên kêt ào tao không áp úng duçc các yêu câu vê b£o am chât luong
theo quy djnh cça hÍc phân hoãc cça chuong trinh ào t¡o thi phài chuyên sinh viên vê
Truong HNT ê tiêp tuc ào tao theo quy Ënh và bào àm quyên loi cho sinh viên;
c) Co so liên kêt ào

kien co so v-t chât thuc
hai bên;

d) Truong HNT,

t¡o có trách nhiÇm cùng Truong HNT bào £m
hiÇn ào t¡o; tham gia quan lý, giäng d¡y, theo thoà

ç

iêu

thuân giïa

cO sÝ liên kêt ào t¡o chËu trách nhiÇm truóc pháp lu-t v viÇc

thuc hiÇn hop ông liên kêt ào t¡o; thrc hiÇn các quy chê vê tuyên sinh, ào t¡o; bào
dâm quyên løi chính áng cho giàng viên, sinh viên
trong suôt quá trinh thåc hiÇn ho¡t

ong ào t¡o.

Chuong IV

CHÉ DO BÁO CÁO, PHÓI HQP QUÄN LÝ HOAT ONG
LIEN KÉT ÀO TAO VÀ LUU TRÜ HÓSO
Dieu 11. Ché Ù báo cáo
1. Truong Dai hÍc Nha Trang gëi báo cáo Uy ban nhân dân tinh/thành
phô trTc

thuoc Trung uong noi liên kêt ào t¡o vê công tác liên kêt ào t¡o truóc khi to chéc
tuyên sinh (ngành ào t¡o, dja iêm ào tao).

2. Truong ¡i

hÍc Nha Trang báo cáo BÙ Giáo dåc và ào

có thâm quyên vê công tác liên kêt ào

t¡o và các co quan

tao khi có yêu câu të phia các co quan này.

Dieu 12. Ché Ù lru trï
1.Co so liên kêt ào t¡o cùng Truong HNT l-p ho so liên kêt £o t¡o, thuc hiÇn
công tác luru trï theo các quy dinh pháp lu-t vê luu trk, Quy chê ào

cua Truong HNT

và quy jnh

t¡o trinh Ù ¡i

hÍc

pháp luât hiÇn hành có liên quan.

2. Hô sa luu trï thårc hiÇn liên kêt ào t¡o gom các vn b

a) Các vn bàn trong hô sa ng ký thrc hiÇn liên kêt ào t¡o;
b) Quyêt dinh cho phép thuc hiÇn liên kêt dào t¡o cça HÙi dông truòng Truròng

DHNT;
c) Vän bán ê nghË liên kêt ào

t¡o cça co so liên kêt ào

t¡o và vn bân phúc

dáp cça Trtong HNT;

d) Hop ông thôa thu-n vê phôi hop ào t¡o, d·t lóp ào t¡o giïta Truong HNT
và co so lien kêt ào

t¡o

d) Hô so quàn lý khóa ào t¡o theo Quy chê ào t¡o trinh Ù ¡i
Dai hoc Nha Trang.

hÍc cça Truòng

Chrong V
THANH

TRA, KIÉM TRA VÀ TÓCHÚC THrC HIEN

Diêu 13. Thanh tra, kiêm tra
1. Hoat dong liên kêt ào tao gia Truong DHNT vàco só liên k¿t àäo t¡o chËu
Sy thanh tra, kiém tra cça các co quan, don vË có thám quyèn theo quy dinh pháp luat
hiÇn hành.

2. Truong HNT thrc hiÇn tr kiêm tra, thanh tra các ho¡t Ùng
theo quy dinh pháp luât hiÇn hành.

liên k

Dieu 14. TÑ chérc thyc hiÇn
1.Quy dinh này có hiÇu lrc k tir hoc ky I, nn hÍc 2021 2022
2. Các don vi, cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thrc hiÇn Quy dinh này
trong quátrinh thuc hiÇn nêu có phát sinh, vuóng mc, ê nghË phân ánh vê Trung tâm
Dào tao và Bôi duõng- Trrong HNT ê tông hop, báo cáo HiÇu truong xem xét,
quyêt

dinh hoãc trinh câp có thàm quyên quyét Ënh./.
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