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QUY ĐỊNH 
V/v học tập nâng cao trình độ 

Kính      Các đơn vị 

Căn cứ các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trình độ 

Thạc sĩ, T ến sĩ tron  độ  n ũ   ản  v ên các trườn  Đạ  học 

Căn cứ tình hình thực tế của trườn ; nhằm khôn  n ừn  nân  cao chất lượn  đào 

tạo, N h ên cứu khoa học, đáp ứn  nhu cầu của xã hộ . 

Nhà trườn  quy định  

1. Đối với cán bộ giảng dạy ngạch giảng viên tuyển dụng từ năm 2003 trở lại 

đây  

a) Sau 4 năm về trườn  phả  đạt trình độ t   th ểu là Thạc sỹ 

b) Sau 9 năm ở lạ  trườn  phả  đạt trình độ T ến sỹ 

c) Nhữn    ản  v ên kh  tuyển dụn  vào trườn  đã có trình độ là Thạc sĩ thì sau 

6 năm côn  tác tạ  trườn  phả  đạt trình độ T ến sĩ. 

2. Đối với cán bộ giảng dạy tuyển dụng trước năm 2003, nhưn  còn tron  độ 

tuổ  quy định (dưới 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ): 

a) Phả  đạt trình độ t   th ểu là Thạc sỹ vào năm 2012 

b) Phả  đạt trình độ T ến sỹ vào năm 2018 

3. Đối với cán bộ giảng dạy thực hành: Nhà trườn  khuyến khích học tập nân  

cao trình độ để đạt chuẩn theo quy định đồn  thờ  th  nân  cao tay n hề theo 

bậc thợ Nhà nước quy định.  

Quy định này phổ b ến đến các đơn vị tron  toàn trườn  để thực h ện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên; 

- BGH (để biết); 

- Lưu TC-CB. 

 

 

 

 


