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PH�N 1: S* C�N THI�T PH�I XÂY D*NG �� ÁN 

1.1 Gi+i thi,u v  c� s& �ào t�o 

1.1.1 Vài nét v  Tr!-ng ��i h'c C�n Th�

Tr��ng ��i h�c C�n Th� (�HCT) �*c thành l p n�m 1966 v�i tên g�i ban 
�u là Vi	n ��i h�c C�n Th�. Tên Tr��ng �HCT �*c +i t� n�m 1975 cùng v�i 
s& m	nh m�i là ào t�o, nghiên c&u khoa h�c (NCKH) và chuy�n giao công ngh	
ph�c v� phát tri�n kinh t� xã h�i, nâng cao �i s�ng và dân trí cho vùng �ng b�ng 
sông C�u Long (�BSCL). Tr��ng �HCT là m�t trong ít tr��ng có qui mô l�n và là 
m�t trong 13 tr��ng tr�ng i�m c�a Vi	t Nam. Tr��ng �HCT c$ng là tr��ng l�n 
và �u àn trong 13 tr��ng " vùng �BSCL. Tr��ng �HCT là tr��ng a ngành, a 
l�nh v�c và là c� s" ào t�o �i h�c và sau �i h�c tr�ng i�m c�a Nhà n��c "
�BSCL c$ng nh� là trung tâm v�n hóa – khoa h�c k, thu t c�a vùng. Tr��ng 
�HCT c$ng ang �*c phát tri�n thành tr��ng xu�t s%c và 'nh h��ng nghiên c&u 
c�a Vi	t Nam.   

Tr��ng �HCT hi	n có 15 khoa, 3 vi	n nghiên c&u, 22 �n v'/trung tâm tr�c 
thu�c và 14 phòng ban ch&c n�ng �m nh n ào t�o 97 ngành/chuyên ngành b c �i 
h�c, 40 chuyên ngành trình � th�c s, và 16 chuyên ngành trình � ti�n s�. Tr��ng 
có 1.980 công ch&c viên ch&c và 32.364 sinh viên �i h�c và 3.461 h�c viên sau �i 
h�c cùng 387 nghiên c&u sinh. ��i ng$ cán b� c� h�u c�a Tr��ng khá m�nh g�m 
1.172 cán b� gi�ng d�y, trong ó có 6 giáo s�, 110 phó giáo s�, t+ng s� cán b�
gi�ng d�y có trình � ti�n s� là 340 và th�c s� là 829. S� l�*ng ti�n s� c�a tr��ng 
�*c ào t�o " ngoài n��c chi�m 76,6% và trong n��c là 23,4%. Tính �n cu�i 
n�m 2016, Tr��ng ã ào t�o �*c 65 ti�n s� và 4.468 th�c s�. Ngoài ra, tr��ng 
ang có trên 200 gi�ng viên tr/ ang �*c ào t�o ti�n s� " trong và ngoài n��c, s-
góp ph�n vào l�c l�*ng gi�ng viên c� h�u � phát tri�n công tác ào t�o sau �i h�c 
c�a Tr��ng trong t��ng lai.  

Song song v�i công tác ào t�o, Tr��ng �HCT r�t tích c�c trong ho�t �ng 
nghiên c&u khoa h�c và chuy�n giao công ngh	 thông qua các 
 tài d� án h*p tác 
qu�c t� và trong n��c. Tr��ng �HCT ã và ang óng góp các thành t�u khoa h�c 
k, thu t vào gi�i quy�t nhi
u v�n 
 v
 s�n xu�t, kinh t�, v�n hoá, giáo d�c và xã 
h�i c�a vùng �BSCL và các vùng khác c�a qu�c gia; �c bi	t còn góp ph�n gi�i 
quy�t nhi
u v�n 
 k, thu t c�a m�t s� qu�c gia trong khu v�c. T� nh�ng k�t qu�
c�a các công trình NCKH và h*p tác qu�c t�, Tr��ng �HCT ã t�o ra nhi
u s�n 
ph!m, gi�i pháp và qui trình công ngh	 ph�c v� s�n xu�t, �i s�ng và xu�t kh!u, và 
t�o �*c uy tín trong n��c và qu�c t�.  

S� thành công c�a Tr��ng �HCT có s� óng góp r�t l�n t� m�i quan h	 h*p 
tác trong ào t�o sinh viên và nghiên c&u khoa h�c v�i nhi
u tr��ng �i h�c, các 
vi	n nghiên c&u, các t+ ch&c qu�c t� trong và ngoài n��c. Thông qua các ch��ng 
trình h*p tác qu�c t�, n�ng l�c qu�n lý và chuyên môn c�a �i ng$ cán b� Tr��ng 
ã �*c nâng cao, c� s" v t ch�t, trang thi�t b' thí nghi	m �*c b+ sung và hi	n �i 
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hóa, áp &ng có hi	u qu� yêu c�u nâng cao ch�t l�*ng ào t�o và m" r�ng các 
ngành ào t�o. Ngày nay, Tr��ng �HCT ang phát huy n�ng l�c ào t�o sau �i 
h�c nh�m thúc !y nhanh quá trình ào t�o ngu�n nhân l�c sau �i h�c ch�t l�*ng 
cao � ph�c v� ngày càng hi	u qu� cho s� phát tri�n c�a vùng và qu�c gia. 

1.1.2 Vài nét v  Tr!-ng ��i h'c C�n Th�

Khoa Khoa h�c T� nhiên (KHTN) có ti
n thân là Khoa Khoa h�c tr��c ây. 
Khoa có l'ch s� hình thành t� khi thành l p Vi	n ��i h�c C�n Th� (1966). Tuy 
nhiên trong quá trình phát tri�n c�a Tr��ng, Khoa có nhi
u thay +i và chính th&c 
tái l p l�i vào n�m 1995 theo quy�t 'nh 147/�HCT.TCCB.95 ngày 06 tháng 10 
n�m 1995. Ban �u, nhi	m v� ch� y�u c�a Khoa là gi�ng d�y các môn Khoa h�c c�
b�n cho các ngành ào t�o trong toàn tr��ng. T� n�m 2001, Khoa b%t �u ào t�o 
ngành c� nhân công ngh	 sinh h�c �u tiên. T� n�m 2004, Khoa b%t �u ào t�o 
ch��ng trình th�c s� các ngành th�c s� �u tiên v�i s� h*p tác v�i Vi	n Khoa h�c và 
Công ngh	 Vi	t Nam.  

Nhi	m v� chính c�a Khoa hi	n nay là ào t�o �i h�c (trình � c� nhân các 
ngành: Toán h�c, V t lý, Hóa h�c, Sinh h�c), sau �i h�c (trình � th�c s� các 
ngành: Gi�i tích, Xác su�t và Th�ng kê, V t lý lý thuy�t và V t lý toán, Hóa h�u c�, 
Hóa lý và Hóa lý thuy�t, và Sinh thái h�c), nghiên c&u khoa h�c và chuy�n giao 
công ngh	 trong l�nh v�c khoa h�c t� nhiên áp &ng nhu c�u ngu�n nhân l�c và xu 
th� phát tri�n c�a các ngành thu�c l�nh v�c này.  

Nhi	m v� chính c�a Khoa hi	n nay là ào t�o �i h�c (trình � c� nhân các 
ngành: Toán h�c, V t lý, Hóa h�c, Sinh h�c), sau �i h�c (trình � th�c s� các 
ngành: Gi�i tích, Xác su�t và Th�ng kê, V t lý lý thuy�t và V t lý toán, Hóa h�u c�, 
Hóa lý và Hóa lý thuy�t, và Sinh thái h�c), nghiên c&u khoa h�c và chuy�n giao 
công ngh	 trong l�nh v�c khoa h�c t� nhiên áp &ng nhu c�u ngu�n nhân l�c và xu 
th� phát tri�n c�a các ngành thu�c l�nh v�c này.  

Hi	n t�i Khoa có 74 gi�ng viên trong ó có 6 phó giáo s�, 25 ti�n s�, 45 th�c 
s� trên t+ng s� 104 cán b� viên ch&c toàn khoa. C� c�u t+ ch&c c�a Khoa g�m có 4 
b� môn (B� môn Toán h�c, B� môn V t lý, B� môn Hóa h�c và B� môn Sinh h�c), 
v�n phòng Khoa và Th� vi	n Khoa.  

K�t qu� kh�o sát v
 nhu c�u ngu�n nhân l�c 

�BSCL v�i di	n tích 4 tri	u hécta �t t� nhiên (chi�m 12% so v�i c� n��c) 
và trên 17 tri	u dân là vùng có vai trò quan tr�ng v
 an ninh l��ng th�c và nông 
nghi	p qu�c gia, nh�ng v
 trình � h�c v�n, quy mô giáo d�c và ào t�o c�a 
�BSCL v#n n�m " v' trí th�p nh�t trong b�n � giáo d�c - ào t�o c�a c� n��c. Dân 
s� �BSCL chi�m 20% dân s� c� n��c, nh�ng s� giáo viên và sinh viên �i h�c cao 
)ng ch. chi�m 6,8%. T. l	 gi�ng viên có trình � Giáo s� (GS), Phó Giáo s� (PGS) 
và Ti�n s� (TS) trong c� n��c là 13,89%, trong khi " �BSCL t. l	 GS, PGS và TS 
ch. chi�m 4,6% theo s� li	u th�ng kê c�a B� GD&�T công b� t�i H�i ngh' s� k�t 3 
n�m th�c hi	n Q�20/2006/Q�-TTg c�a Th� t��ng Chính ph� v
 phát tri�n GD-�T 
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d�y ngh
 �BSCL 2006-2010 t�i An Giang 18/06/2009 (B�ng 1). Vì v y, c�n có 
nh�ng chính sách nh�m thúc !y quá trình nâng cao dân trí và ch�t l�*ng ngu�n 
nhân l�c " �BSCL.  ��c bi	t, theo QUY HO�CH PHÁT TRI2N NHÂN L3C 
VI4T NAM GIAI �O�N 2011 – 2020 ã �*c th� t��ng chính ph� phê duy	t 22 
tháng 07 n�m 2011 c�n s� giáo viên, gi�ng viên có trình � ti�n s� kho�ng 30,0%. 
Tuy nhiên, theo s� li	u th�ng kê hi	n nay trên trang web c�a các tr��ng �i h�c 
vùng �BSCL s� l�*ng gi�ng viên có trình � ti�n s� ch. �t kho�ng 19%, v�i ngành 
Hóa h�c �t kho�ng 22.5% (22/98, trong ó ch� y�u t p trung " Tr��ng �HCT -13, 
Tr��ng ��i H�c ��ng Tháp-4 ). Các tr��ng cao )ng, ph+ thông trung h�c (�c 
bi	t ph+ thông trung h�c chuyên) " vùng �BSCL h�u nh� ch�a có giáo viên có 
trình � ti�n s�. 

Trong nh�ng n�m qua, nhi
u chính sách c�a ��ng và Nhà n��c ã mang l�i 
nhi
u k�t qu� kh� quan cho toàn vùng �BSCL. Tuy nhiên, qua nhi
u nghiên c&u 
c�a các Khoa/Vi	n thu�c Tr��ng �HCT v
 các l�nh v�c khác nhau cho th�y vùng 
này ang �i m�t v�i các khó kh�n v
 t. l	 h� nghèo cao, dân trí th�p, c� s" h� t�ng 
còn nghèo. �ây là nh�ng thách l�n cho vi	c phát tri�n �i ng$ nhân l�c có trình �
cao cho vùng. �� h�c b c h�c cao nh� b c h�c ti�n s� ng��i h�c c�n �n các trung 
tâm khoa h�c-giáo d�c l�n c�a n��c ta nh� TP Hà N�i hay TP H� Chí Minh v�i chi 
phí cao. G�n ây nhi
u d� án công ngh	 cao t�i vùng �BSCL c$ng ch m phát tri�n, 
nhi
u d� án khó tri�n khai, v�n 
 này do nhi
u nguyên nhân nh�ng m�t trong 
nh�ng nguyên nhân quan tr�ng là �i ng$ lao �ng có trình � cao còn h�n ch�. 

B�ng 1. Dân s�, s� l!"ng gi�ng viên ��i h'c, cao �.ng; t/ l, GS, PGS, TS                         
vùng �BSCL so v+i c� n!+c 

 C�
n!+c 

�0ng b1ng 
sông H0ng 

Tây Nguyên �ông Nam 
B�

�BSCL 

Dân s� (nghìn 
ng��i; % so v�i 
c� n��c) 

86024,6 19625,0 

22,81% 

5124,9 

5,96% 

14095,7 

16,39% 

17213,4 

20,01% 

Giáo viên �i h�c, 
cao )ng (ng��i; 
% so v�i c� n��c) 

65115 26409 

40,56% 

1271

1,95% 

15318

23,52% 

5273

8,10% 

T0 l	 GS, PGS, 
TS/Gi�ng viên (% 
so v�i c� n��c) 

13,89%    4,4% 

Quy�t 'nh s� 1033/Q�-TTg ngày 30/6/2011 c�a Th� t��ng Chính ph� v

“phát tri�n GD-�T và d�y ngh
 vùng �BSCL giai o�n 2011-2015” nêu rõ giáo 
d�c �i h�c toàn vùng t p trung !y m�nh ào t�o ngu�n nhân l�c trình � cao, �n 
n�m 2015 bình quân �t 190 sinh viên/1 v�n dân, �m b�o c� c�u h*p lý trong các 
ngành kinh t�, xã h�i có th� m�nh c�a vùng, áp &ng ngu�n nhân l�c cho các 'a 
ph��ng. Vì v y, vi	c thành l p m�i các tr��ng �i h�c trong t�m nhìn �n n�m 
2020 c$ng nh� yêu c�u nâng cao ch�t l�*ng ào t�o trong h	 th�ng giáo d�c �i h�c 
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òi h5i nh�t thi�t ph�i có m�t l�c l�*ng gi�ng viên có h�c v' cao, c� th� là h�c v'
ti�n s�. Hi	n nay m�t s� l�*ng không nh5 các gi�ng viên, cán b� có trình � th�c s�
v
 Hóa h�c t�i �BSCL ang có nhu c�u h�c t p nâng cao trình � h�n n�a � áp 
&ng nh�ng yêu c�u ngày càng cao c�a xã h�i. T�i �BSCL, �HCT là �i h�c có 
ch��ng trình ào t�o sau �i h�c ngành Hóa h�c b c h�c th�c s� s�m nh�t, �n nay 
v#n ch�a có ch��ng trình ào t�o b c h�c ti�n s� ngành Hóa h�c. H�n n�a, khoa 
h�c c� b�n và k, thu t th� gi�i phát tri�n r�t nhanh chóng, nguy c� t�t h u càng xa 
là khó tránh kh5i v�i các n��c kém phát tri�n, vì th� phát tri�n ào t�o b c h�c cao 
góp ph�n rút ng%n kho�ng cách t�t h u v
 khoa h�c c� b�n và k, thu t c�a Vi	t 
Nam nói chung, vùng �BSCL nói riêng so v�i th� gi�i có ý ngh�a c�p thi�t hi	n 
nay. 

Trong k� ho�ch tri�n khai 
 án 911 �*c phê duy	t theo quy�t 'nh s�
911/Q�-TTg ngày 17/6/2010 c�a BGD&�T v�i m�c tiêu ào t�o 20.000 gi�ng viên 
có trình � ti�n s� cho các tr��ng �i h�c cao )ng giai o�n 2010-2020, tr��ng 
�HCT ã �ng ký tham gia ào t�o 1.000 ti�n s� giai o�n 2010-2020 cho �BSCL. 

D�a vào nh�ng ti
n 
 trên, tr��ng �HCT ã xây d�ng chi�n l�*c phát tri�n 
chung cho toàn tr��ng, !y m�nh phát tri�n ào t�o Sau �i h�c � thúc !y h�n 
n�a quá trình ào t�o ngu�n nhân l�c trình � cao �c bi	t là trình � ti�n s� cho 
�BSCL. 

1.2 K�t qu� v �ào t�o ��i h'c và th�c s( ��i v+i chuyên ngành Hóa h2u c�

1.2.1 �ào t�o ��i h'c 

T� n�m 2004 �n n�m 2009, t�i khoa Khoa h�c t� nhiên, Tr��ng �HCT ào 
t�o ngành C� nhân hóa h�c, m1i n�m có t� 50 �n 100 sinh viên t�t nghi	p C� nhân 
hóa h�c. ��n n�m 2010, t�i Khoa còn ào t�o thêm chuyên ngành Hóa d�*c song 
song v�i chuyên ngành Hóa phân tích cùng thu�c ngành C� nhân Hóa h�c.  

H�ng n�m Tr��ng �HCT ào t�o kho�ng 260 sinh viên t�t nghi	p các ngành 
C� nhân Hóa h�c, S� ph�m Hóa h�c, K, thu t hóa h�c. 

1.2.2 �ào t�o th�c s(  

T� n�m 2000 Tr��ng �*c giao ào t�o sau �i h�c chuyên ngành Hóa h�u 
c�, ph�i h*p v�i Phân Vi	n Hóa h�c, c� s" phía Nam, t�i Thành ph� H� Chí Minh. 
��n nay, Tr��ng ã và ang ào t�o chuyên ngành này �*c 23 khóa. H�ng n�m, 
Tr��ng tuy�n kho�ng 20 �n 30 h�c viên. T+ng s� h�c viên hi	n ang theo h�c t�i 
Tr��ng chuyên ngành này là 50 h�c viên. Cho �n nay, ã có kho�ng 93% so v�i s�
trúng tuy�n ã t�t nghi	p th�c s�, s� li	u c� th� 10 khóa g�n ây nh� sau: 

- Khóa 14: 15 h�c viên, 86.% ã t�t nghi	p.  

- Khóa 15: 18 h�c viên, 92 % ã t�t nghi	p.  

- Khóa 16: 17 h�c viên, 88,24% (15/17) ã t�t nghi	p.  

- Khóa 17: 30 h�c viên, 93,33% (28/30 ) ã t�t nghi	p.  

- Khóa 18 (2011-2013): 19 h�c viên, 94% ã t�t nghi	p. 
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- Khóa 19 (2012-2014): 35 h�c viên, 94,29% ã t�t nghi	p. 

- Khóa 20 (2013-2015): 21 h�c viên, 95,24% (20/21) ã t�t nghi	p. 

- Khóa 21 (2014-2016): 30 h�c viên, 73,33%  (22/30) h�c viên ã t�t nghi	p, 

nh n b�ng *t 1 ngày 17 tháng 12 n�m 2016, và 15 h�c viên ã báo cáo lu n 

v�n, ch� xét t�t nghi	p *t 2.  

- Khóa 22 (2015-2017): 16 h�c viên. 

- Khóa 23 (2016-2018): 18 h�c viên. 

1.3 Lý do m& ngành �ào t�o ti�n s( chuyên ngành Hóa h2u c�

Tr��ng �HCT trong nh�ng n�m qua ã tích c�c ào t�o th�c s� HHC. �ây là 
ngu�n h�c viên nòng c�t � ào t�o b c cao h�n trong chi�n l�*c phát tri�n �BSCL 
m�t cách toàn di	n, v�i m�c tiêu phát tri�n khoa h�c " m&c � cao h�n, chuyên sâu 
h�n, t�ng c��ng giáo d�c và công ngh	 trên n
n t�ng khoa h�c c� b�n chuyên sâu. 

�ào t�o ti�n s� chuyên ngành HHC t�i Tr��ng �HCT s- góp ph�n t�o ra �i 
ng$ cán b�, ngu�n nhân l�c có trình � cao nh�m gi�i quy�t các v�n 
 th�c ti6n, 
b&c xúc c�a 'a ph��ng �BSCL trong quá trình h�i nh p, th��ng là vùng tr$ng v

n�ng l�c khoa h�c c�a c� n��c. ��ng th�i vi	c ào t�o ti�n s� Hóa h�u c� t�i 
tr��ng �HCT c$ng ti�t ki	m �*c nhi
u ngu�n l�c c�a xã h�i nh� th�i gian và chi 
phí i l�i, �n " c�a h�c viên trong su�t th�i gian h�c t p so v�i �a i ào t�o " các 
thành ph� khác trong n��c ho�c n��c ngoài. Hi	n nay, có nhi
u nghiên c&u sinh là 
viên ch&c vùng �BSCL i h�c t p " nh�ng n�i khác trong n��c. 

M�t khác, th�c hi	n ào t�o ti�n s� chuyên ngành HHC, m�t chuyên ngành 
c� b�n n
n t�ng, có m�i quan h	 sâu r�ng v�i các ngành khác c$ng là m�t trong 
nh�ng nhi	m v� nh�m h��ng t�i m�c tiêu phát tri�n Tr��ng �HCT ngang t�m các 
n��c tiên ti�n trong khu v�c và xây d�ng Tr��ng �HCT thành tr��ng �i h�c xu�t 
s%c v
 ào t�o, nghiên c&u khoa h�c và chuy�n giao công ngh	; có ch&c n�ng ào 
t�o a ngành, a l�nh v�c theo k�t lu n s� 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 n�m 2012 
c�a B� Chính Tr'. 

Nhi
u gi�ng viên c�a Tr��ng �HCT �*c ào t�o sau �i h�c m�t cách 
chính quy t� nhi
u qu�c gia khác nhau trên th� gi�i, có nhi
u kinh nghi	m trong 
gi�ng d�y, nghiên c&u khoa h�c và h*p tác qu�c t� s- là l�c l�*ng tin c y � th�c 
hi	n t�t ch��ng trình ào t�o trình � ti�n s� chuyên ngành HHC. 

Tr��ng c$ng ã áp &ng �*c các i
u ki	n c�a Thông t� s� 38/2010/TT-
BGD�T v
 vi	c cho phép ào t�o các chuyên ngành " trình � ti�n s�, c� th� nh�
sau: 

a. Tr��ng ã �m nh n ào t�o trình � th�c s� chuyên ngành HHC t� n�m 
2000, cho �n nay ã có 15 khóa t�t nghi	p; 

b. Tr��ng không vi ph�m các quy 'nh hi	n hành v
 tuy�n sinh, t+ ch&c, qu�n 
lý ào t�o trình � �i h�c, trình � th�c s� " các ngành ho�c chuyên ngành ang 
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ào t�o và các quy 'nh liên quan khác c�a pháp lu t trong th�i h�n 3 n�m tính �n 
ngày c� s" ào t�o 
 ngh' cho phép ào t�o chuyên ngành trình � ti�n s�; 

c. Tr��ng có �i ng$ gi�ng viên � v
 s� l�*ng, �m b�o v
 ch�t l�*ng � t+
ch&c ào t�o trình � ti�n s� " chuyên ngành 
 ngh' cho phép ào t�o (xem ph�n lý 
l'ch khoa h�c c�a các gi�ng viên), c� th�: 

- Có kh� n�ng xây d�ng và t+ ch&c th�c hi	n ch��ng trình ào t�o trình �
ti�n s�, có kh� n�ng phát hi	n v�n 
 nghiên c&u, h��ng d#n, ch. �o nghiên c&u 
sinh xây d�ng 
 c��ng nghiên c&u 
 tài lu n án, h��ng d#n nghiên c&u sinh th�c 
hi	n 
 tài lu n án, vi�t lu n án và tham gia H�i �ng ch�m LATS; 

- Có 10 TS, chuyên ngành Hóa h�c v�i lu n án t�t nghi	p Hóa h�u c� (trong 
ó có 2 PGS) là cán b� c� h�u c�a c� s" ào t�o, trong ó t�t c� 
u cùng chuyên 
ngành 
 ngh' cho phép ào t�o; 

- Tr��ng c$ng có 1 PGS và 3 TS chuyên ngành khác (v t li	u, khoa h�c s�
�ng và sinh h�c phân t�) tham gia quá trình ào t�o khi c�n thi�t.  

d. Có � kh� n�ng và i
u ki	n � thành l p h�i �ng ánh giá LATS và t+
ch&c ánh giá lu n án theo quy 'nh c�a Quy ch� ào t�o trình � ti�n s� hi	n hành; 

e. Có c� s" v t ch�t, trang thi�t b' b�o �m áp &ng yêu c�u ào t�o trình �
ti�n s�, c� th�: 

- Có � phòng thí nghi	m, phòng nghiên c&u v�i trang thi�t b' c�n thi�t b�o 
�m � nghiên c&u sinh có th� tri�n khai th�c hi	n 
 tài lu n án; có ch1 làm vi	c 
dành riêng cho ng��i h��ng d#n và nghiên c&u sinh; 

- Th� vi	n có � ngu�n thông tin t� li	u và ph��ng ti	n � nghiên c&u sinh 
tìm hi�u, tra c&u khi th�c hi	n 
 tài lu n án, vi�t lu n án nh� sách, giáo trình, t�p 
chí khoa h�c trong và ngoài n��c, th� vi	n i	n t� có th� liên k�t v�i các c� s" ào 
t�o cùng l�nh v�c, cùng chuyên ngành ào t�o trong và ngoài n��c; 

- Có website c�a c� s" ào t�o �*c c p nh t th��ng xuyên, công b� công 
khai cam k�t ch�t l�*ng giáo d�c và ch�t l�*ng giáo d�c th�c t�, công khai các i
u 
ki	n �m b�o ch�t l�*ng c�a c� s" giáo d�c, công khai thu chi tài chính; 

f. C� s" ào t�o ã th�c hi	n các nhi	m v� nghiên c&u khoa h�c, trong ó các 
Gi�ng viên Hóa h�c ch� nhi	m nhi
u 
 tài ã nghi	m thu, c�p B� (4 
 tài), 
789:;<=>?@A?
?<BCDE?>�?FG?H*I?<FJ?KL�J?<�?@M?
?<BCD?NB?H�G?OP?
?<BC?J�I?<Q��GRS

- Có kinh nghi	m trong ào t�o, b�i d�Tng nh�ng ng��i làm công tác nghiên 
c&u khoa h�c; th��ng xuyên t+ ch&c h�i th�o, h�i ngh' khoa h�c chuyên ngành; 

- Các gi�ng viên tham gia gi�ng d�y trong ch��ng trình ào t�o trình � ti�n s�
ã và ang ch� trì các 
 tài khoa h�c các c�p trong ó có các 
 tài c�p B� ho�c 
t��ng ��ng tr" lên " chuyên ngành 
 ngh' cho phép ào t�o. M1i gi�ng viên là 
ti�n s� có ít nh�t 3 công trình khoa h�c �*c công b� trên các t�p chí khoa h�c 
chuyên ngành có trong danh m�c c�a H�i �ng Ch&c danh giáo s� nhà n��c quy 
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'nh trong 5 n�m tr" l�i ây tính �n ngày c� s" ào t�o 
 ngh' cho phép ào t�o 
chuyên ngành trình � ti�n s�; 

g. �ã h*p tác v�i các vi	n, tr��ng �i h�c trên th� gi�i và trong n��c nh� ��i 
h�c Hanseo (Hàn Qu�c), �i h�c Leuven (B.), ��i h�c Khoa h�c – Công ngh	 qu�c 
gia, ��i h�c qu�c gia Cheng Kung (�ài Loan), H�c vi	n K, thu t Kyoto và Tr��ng 
��i h�c D�*c Toyama (Nh t B�n), Vi	n Hóa h�c – Vi	n Hàn lâm Khoa h�c và 
Công ngh	 Vi	t Nam và Phân vi	n c� s" phía Nam, Tr��ng ��i h�c Khoa h�c t�
nhiên, Tr��ng ��i h�c Bách khoa TP HCM, … trong ho�t �ng ào t�o, nghiên c&u 
UH:8?H�JE?NB?<VGH?<:FGS

h. Có ch��ng trình ào t�o và 
 c��ng chi ti�t các h�c ph�n trong ch��ng 
trình ào t�o c�a chuyên ngành 
 ngh' cho phép ào t�o, �*c xây d�ng theo quy 
'nh c�a Quy ch� ào t�o trình � ti�n s� hi	n hành do B� Giáo d�c và �ào t�o ban 
hành; 

Tên nhóm ngành ào t�o (Khoa h�c v t ch�t – mã s� 62 44 01) có trong danh 
m�c chuyên ngành ào t�o trình � ti�n s� do B� Giáo d�c và �ào t�o ban hành và 
tên chuyên ngành HHC ang có mã s� là 62 44 01 14. 

i. Có �n v' qu�n lý chuyên trách áp &ng yêu c�u chuyên môn nghi	p v� qu�n 
lý ho�t �ng ào t�o trình � ti�n s�; ã xây d�ng quy 'nh ào t�o trình � ti�n s�
c�a c� s" ào t�o. 

D�a vào nh�ng ti
n 
 trên và nhu c�u h�c t p c p nh t ki�n th&c và nâng 
cao trình � c�a ông �o ng��i lao �ng liên quan �n khoa h�c Hóa h�c trong 
vùng, cùng v�i kh� n�ng ào t�o c�a Tr��ng, c�a Khoa, Khoa KHTN-Tr��ng 
�HCT 
 ngh' B� Giáo d�c và �ào t�o cho phép m" ào t�o ti�n s� chuyên ngành 
HHC v�i mã ngành là 62 44 01 14. 


