BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
ðào tạo liên thông trình ñộ cao ñẳng, ñại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDðT ngày 25 tháng 12 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy ñịnh về ñào tạo liên thông trình ñộ cao ñẳng, ñại học bao gồm:
ñiều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký và thẩm quyền quyết ñịnh ñào tạo liên
thông; tuyển sinh và tổ chức ñào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục ñại học
ñào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế ñộ báo cáo, kiểm tra, thanh tra
và xử lý vi phạm.
2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các ñại học quốc gia, ñại học vùng, học viện,
trường ñại học, trường cao ñẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau ñây gọi chung là
cơ sở giáo dục ñại học); các tổ chức và cá nhân có liên quan.
ðiều 2. ðào tạo liên thông
1. ðào tạo liên thông là biện pháp tổ chức ñào tạo trong ñó người học ñược sử
dụng kết quả học tập ñã có ñể học tiếp ở trình ñộ cao hơn cùng ngành ñào tạo hoặc khi
chuyển sang ngành ñào tạo hay trình ñộ ñào tạo khác.
2. ðào tạo liên thông ñược tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.
3. ðào tạo liên thông từ xa ñược quy ñịnh trong quy chế riêng.
ðiều 3. Mục ñích ñào tạo liên thông
Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội,
tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong ñào tạo và ñảm bảo công bằng trong giáo dục.
Chương II
ðIỀU KIỆN TỔ CHỨC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN
QUYẾT ðỊNH ðÀO TẠO LIÊN THÔNG
ðiều 4. ðiều kiện tổ chức ñào tạo liên thông
Cơ sở giáo dục ñại học có ñủ các ñiều kiện sau ñây ñược tổ chức ñào tạo liên thông:
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1. Có quyết ñịnh giao nhiệm vụ mở ngành ñào tạo chính quy trình ñộ cao ñẳng, ñại
học của ngành ñào tạo liên thông.
2. Có báo cáo tự ñánh giá của cơ sở giáo dục ñại học và triển khai kiểm ñịnh chất
lượng theo tiến ñộ do Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh.
3. ðã công bố chuẩn ñầu ra, chương trình ñào tạo, ñiều kiện ñảm bảo chất lượng
ñào tạo trên trang thông tin của trường theo quy ñịnh.
4. Có Hội ñồng ñể xem xét và công nhận giá trị chuyển ñổi kết quả học tập và các
khối lượng kiến thức ñược miễn trừ khi học chương trình ñào tạo liên thông ñối với từng
người học (sau ñây gọi là Hội ñồng ñào tạo liên thông).
5. ðã tổ chức ñào tạo theo tín chỉ trình ñộ cao ñẳng, ñại học hệ chính quy ñối với
cơ sở giáo dục ñại học ñăng ký ñào tạo liên thông chính quy.
ðiều 5. Hồ sơ, trình tự và thủ tục ñăng ký ñào tạo liên thông
1. Hồ sơ ñăng ký ñào tạo liên thông từ trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề lên trình ñộ ñại học; từ trung cấp nghề lên trình ñộ cao ñẳng và từ trình ñộ cao ñẳng
nghề lên trình ñộ ñại học gồm có:
a) Tờ trình ñăng ký ñào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: ngành và
trình ñộ ñăng ký ñào tạo liên thông; nhu cầu ñào tạo; tổ chức ñào tạo; ñối tượng, ñiều kiện
tuyển sinh; hình thức ñào tạo; dự kiến chỉ tiêu ñào tạo; ñiều kiện ñảm bảo chất lượng ñào
tạo và những cam kết ñảm bảo chất lượng;
b) Bản sao các quyết ñịnh mở ngành ñối với những ngành ñăng ký ñào tạo liên
thông và quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñào tạo liên thông ñể xem xét và công nhận giá
trị chuyển ñổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức ñược miễn trừ của người học; báo
cáo tự ñánh giá của cơ sở giáo dục ñại học và triển khai kiểm ñịnh chất lượng theo tiến ñộ
do Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh; minh chứng tổ chức ñào tạo theo tín chỉ trình ñộ cao
ñẳng, ñại học hệ chính quy ñối với cơ sở giáo dục ñại học ñăng ký ñào tạo liên thông
chính quy; ñịa chỉ công bố chuẩn ñầu ra, chương trình ñào tạo và ñiều kiện ñảm bảo chất
lượng trong ñào tạo;
c) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
2. Trình tự, thủ tục ñăng ký ñào tạo liên thông:
a) Hồ sơ ñăng ký ñào tạo liên thông từ trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề lên trình ñộ ñại học, trung cấp nghề lên trình ñộ cao ñẳng và cao ñẳng nghề lên trình
ñộ ñại học ñược gửi về Bộ Giáo dục và ðào tạo;
b) Bộ Giáo dục và ðào tạo xem xét ra quyết ñịnh giao nhiệm vụ ñào tạo liên thông
2

hoặc trả lời bằng văn bản về việc chưa giao nhiệm vụ ñào tạo liên thông cho cơ sở giáo
dục ñại học trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.
ðiều 6. Thẩm quyền quyết ñịnh ñào tạo liên thông
1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ñại học quyết ñịnh ñào tạo liên thông từ trình ñộ trung
cấp chuyên nghiệp lên trình ñộ cao ñẳng hoặc từ trình ñộ cao ñẳng lên trình ñộ ñại học.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh ñào tạo liên thông từ trình ñộ
trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên trình ñộ ñại học, từ trình ñộ trung cấp nghề
lên trình ñộ cao ñẳng, từ trình ñộ cao ñẳng nghề lên trình ñộ ñại học.
Chương III
TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ðÀO TẠO LIÊN THÔNG
ðiều 7. ðiều kiện về văn bằng dự thi ñào tạo liên thông
1. Người dự thi ñào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:
a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng của các trường ñã có báo
cáo tự ñánh giá và triển khai kiểm ñịnh chất lượng theo tiến ñộ do Bộ Giáo dục và ðào
tạo quy ñịnh;
b) Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao ñẳng nghề của các trường ñã có báo cáo tự
ñánh giá và triển khai kiểm ñịnh chất lượng theo tiến ñộ do Bộ Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội quy ñịnh;
c) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt ñộng hợp
pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải ñược công nhận theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và
ðào tạo hoặc Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội;
2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao ñẳng nghề phải là người có bằng
tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc ñã học ñủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các
môn văn hóa trung học phổ thông ñạt yêu cầu theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
3. ðối với các ngành, nghề ñặc thù khi tổ chức ñào tạo liên thông, cơ sở giáo dục
ñại học hoặc bộ quản lý ngành có thể quy ñịnh thêm các ñiều kiện khác ñể ñảm bảo chất
lượng ñào tạo nhưng không thấp hơn các quy ñịnh tại Thông tư này và phải ñược Bộ Giáo
dục và ðào tạo chấp thuận.
ðiều 8. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông
1. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính
quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm
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vừa học của cơ sở giáo dục ñại học. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt
quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm của cơ sở giáo dục ñại học.
2. Cơ sở giáo dục ñại học phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, ngành ñào
tạo, hình thức ñào tạo liên thông trong thông báo tuyển sinh.
ðiều 9. Tuyển sinh
1. Tuyển sinh ñào tạo liên thông hình thức chính quy:
a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng
nghề, cao ñẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày ñược cấp bằng tốt nghiệp ñến ngày nộp
hồ sơ thi lên trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một
môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ñại
học tự ra ñề thi và xác ñịnh ñiểm trúng tuyển;
b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng
nghề, cao ñẳng chưa ñủ 36 tháng kể từ ngày ñược cấp bằng tốt nghiệp ñến ngày nộp hồ sơ
thi lên trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo
khối thi của ngành thí sinh ñăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao ñẳng, ñại
học chính quy do Bộ Giáo dục và ðào tạo tổ chức hằng năm;
c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển ñược thực hiện
theo Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
2. Tuyển sinh ñào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:
a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng
nghề, cao ñẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày ñược cấp bằng tốt nghiệp ñến ngày nộp
hồ sơ thi lên trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn
cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục ñại học tự
ra ñề thi và xác ñịnh ñiểm trúng tuyển;
b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng
nghề, cao ñẳng chưa ñủ 36 tháng kể từ ngày ñược cấp bằng tốt nghiệp tính ñến ngày nộp
hồ sơ thi lên trình ñộ cao ñẳng hoặc ñại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo
khối thi của ngành thí sinh ñăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao ñẳng, ñại
học hình thức vừa làm vừa học;
c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển ñược thực
hiện theo Quy chế tuyển sinh ñại học và cao ñẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành
của Bộ Giáo dục và ðào tạo.
3. Cơ sở giáo dục ñại học quy ñịnh và công bố công khai cho các thí sinh dự thi liên
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thông về các tiêu chí và quy trình công nhận kết quả học tập; các môn thi và các yêu cầu cụ
thể ñối với từng môn thi cho từng ñối tượng ñược quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều này.
ðiều 10. Thời gian ñào tạo liên thông
1. Thời gian ñào tạo ñược xác ñịnh trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy
ñịnh cho từng chương trình và trình ñộ ñào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ.
2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ñại học công bố công khai thời gian ñào tạo liên
thông ñối với các ñối tượng tuyển sinh và chương trình, trình ñộ ñào tạo theo ñề nghị của
Hội ñồng ñào tạo liên thông.
ðiều 11. Chương trình ñào tạo và công nhận giá trị chuyển ñổi kết quả học tập
1. Chương trình ñào tạo ñối với người học liên thông theo hình thức chính quy là
chương trình ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, trình ñộ ñại học chính quy ñang áp dụng tại cơ sở
giáo dục ñại học. Chương trình ñào tạo ñối với người học liên thông theo hình thức vừa
làm vừa học là chương trình ñào tạo hình thức vừa làm vừa học ñang áp dụng tại cơ sở
giáo dục ñại học.
2. Trên cơ sở ñề nghị của Hội ñồng ñào tạo liên thông, Thủ trưởng cơ sở giáo dục
ñại học căn cứ vào chuẩn ñầu ra, chương trình ñào tạo, văn bằng, kết quả học tập ñã có
của người học ñể quyết ñịnh công nhận giá trị chuyển ñổi kết quả học tập và khối lượng
kiến thức ñược miễn trừ khi học chương trình ñào tạo liên thông ñối với từng người học
và công bố công khai trước khi tổ chức ñào tạo.
ðiều 12. Tổ chức ñào tạo liên thông
1. ðào tạo liên thông chính quy ñược tổ chức, quản lý theo các quy ñịnh hiện hành
của Quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. ðào tạo liên
thông chính quy phải tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục ñại học ñược phép ñào
tạo liên thông ñể thực hiện chương trình ñào tạo. Sinh viên hệ liên thông chính quy học
chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ñồ án tốt nghiệp
cùng với sinh viên hệ chính quy.
2. ðào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học ñược thực hiện theo Quy chế ñào
tạo ñại học và cao ñẳng hình thức vừa làm vừa học.
ðiều 13. Văn bằng tốt nghiệp và bảng ñiểm
1. Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình ñào tạo, nếu ñủ ñiều kiện
theo quy ñịnh thì ñược công nhận tốt nghiệp và ñược cấp bằng tốt nghiệp cao ñẳng, ñại
học phù hợp với trình ñộ ñào tạo.
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2. Người học liên thông theo hình thức chính quy ñược cấp bằng tốt nghiệp chính
quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học ñược cấp bằng tốt nghiệp vừa làm
vừa học.
3. Bảng ñiểm của người học liên thông phải ghi ñầy ñủ kết quả học tập trong thời
gian ñào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay ñơn vị học trình của
trình ñộ trước ñã ñược thủ trưởng cơ sở giáo dục ñại học công nhận.
Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ðẠI HỌC TỔ
CHỨC ðÀO TẠO LIÊN THÔNG; TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN
ðiều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục ñại học tổ chức ñào tạo liên thông
1. Tổ chức ñào tạo liên thông theo các quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Quyết ñịnh công nhận giá trị chuyển ñổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức
ñược miễn trừ khi học chương trình ñào tạo liên thông ñối với từng người học trên cơ sở
so sánh, ñối chiếu mục tiêu ñào tạo, chuẩn ñầu ra của ngành/nghề ñào tạo, nội dung
chương trình ñào tạo, khối lượng kiến thức, phương pháp kiểm tra, ñánh giá của chương
trình trung cấp nghề, cao ñẳng nghề.
3. Công bố trên trang thông tin ñiện tử của cơ sở giáo dục ñại học thông tin: các
quy ñịnh về tuyển sinh, tổ chức ñào tạo; các ngành ñào tạo liên thông; chuẩn ñầu ra của
ngành ñào tạo; chương trình ñào tạo; kế hoạch ñào tạo; phương pháp ñánh giá; các ñiều
kiện ñảm bảo chất lượng; học phí.
4. Thực hiện các yêu cầu ñảm bảo chất lượng ñào tạo và triển khai kiểm ñịnh chất
lượng theo tiến ñộ do Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh.
5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt ñộng giảng dạy của giảng
viên và công tác quản lý, phục vụ của cơ sở giáo dục ñại học.
6. Báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo kết quả thực hiện ñào tạo liên thông qui ñịnh
tại ðiều 18 Quy ñịnh này.
7. ðược tổ chức ñào tạo liên thông khi ñảm bảo các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 4
của Quy ñịnh này.
8. ðược liên kết ñào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học theo quy ñịnh về
liên kết ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, ñại học hiện hành.
ðiều 15. Trách nhiệm cung cấp thông tin
Các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao ñẳng nghề, cao ñẳng
có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ thông tin cho các cơ sở giáo dục ñại học ñào tạo liên
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thông về: mục tiêu ñào tạo, chuẩn ñầu ra, chương trình ñào tạo, các ñiều kiện bảo ñảm
chất lượng, kết quả kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñược cơ quan quản lý có thẩm
quyền xác nhận, ñể làm cơ sở cho việc công nhận giá trị kết quả học tập, miễn trừ các
học phần ñã học cho người học.
Chương V
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC
ðiều 16. Nhiệm vụ của người học
1. Nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục ñại học theo quy ñịnh; xuất trình bản chính các
văn bằng hoặc chứng chỉ ñã ñược cấp ñể ñối chiếu với bản sao.
2. ðóng học phí theo quy ñịnh của cơ sở giáo dục ñại học.
3. Tuân thủ những quy ñịnh hiện hành về ñào tạo liên thông quy ñịnh tại
Thông tư này.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan.
ðiều 17. Quyền của người học
1. ðược cung cấp ñầy ñủ thông tin về: ñiều kiện dự thi; chương trình ñào tạo; kết
quả chuyển ñổi kết quả học tập ñể miễn trừ khối lượng kiến thức ñã có; hình thức thi kiểm
tra; ñánh giá; quy chế ñào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn ñầu ra; học phí; văn
bằng tốt nghiệp.
2. ðược cơ sở giáo dục ñại học bảo ñảm các ñiều kiện ñào tạo với chất lượng như
ñã thông báo tuyển sinh và chuẩn ñầu ra ñã công bố.
3. ðược hưởng các quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương VI
CHẾ ðỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
ðiều 18. Chế ñộ báo cáo
1. Cơ sở giáo dục ñại học phải báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo về lịch thi tuyển
sinh liên thông trước 2 tháng ñể tổ chức giám sát, kiểm tra.
2. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, cơ sở giáo dục ñại học báo cáo kết quả
tuyển sinh, tổ chức ñào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trong năm và kế hoạch tuyển sinh
năm sau.
3. Cơ sở giáo dục ñại học không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không ñúng sự
thật theo yêu cầu tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 18 này sẽ bị ñình chỉ tuyển sinh ñào tạo
liên thông.
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ðiều 19. Hoạt ñộng kiểm tra, thanh tra, giám sát
1. Bộ Giáo dục và ðào tạo kiểm tra, thanh tra thi tuyển sinh và tổ chức ñào tạo
liên thông của các cơ sở giáo dục ñại học theo quy ñịnh hiện hành.
2. Sở Giáo dục và ðào tạo là ñầu mối giúp uỷ ban nhân dân tỉnh/thành kiểm tra,
giám sát theo thẩm quyền việc thực hiện Quy ñịnh về ñào tạo liên thông hình thức vừa
làm vừa học ñối với các lớp liên kết ñặt tại ñịa phương; phát hiện và báo cáo kịp thời về
Bộ Giáo dục và ðào tạo những trường hợp vi phạm Quy ñịnh về ñào tạo liên thông của
các ñơn vị tham gia liên kết tại ñịa phương quản lý.
3. Các cơ sở giáo dục ñại học có trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra, giám sát công
tác tuyển sinh, tổ chức ñào tạo của cơ sở mình theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 20. Xử lý vi phạm
1. Việc xử lý các vi phạm trong tuyển sinh và ñào tạo liên thông cấp bằng cao
ñẳng, ñại học thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành của Quy chế tuyển sinh ñại học,
cao ñẳng chính quy, Quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín chỉ, Quy chế tuyển sinh và ñào tạo vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và
ðào tạo.
2. Người học bị phát hiện có sai phạm trong tuyển sinh hoặc quá trình ñào tạo, khai
man hồ sơ bị buộc thôi học, thu hồi bằng tốt nghiệp.
3. Cơ sở giáo dục ñại học tổ chức ñào tạo liên thông, Chủ tịch Hội ñồng tuyển
sinh, thủ trưởng cơ sở giáo dục ñại học và những người tham gia tuyển sinh, tổ chức ñào
tạo nếu vi phạm các quy ñịnh về tuyển sinh, tổ chức ñào tạo, cấp phát văn bằng, tùy theo
mức ñộ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
4. Cơ sở giáo dục ñại học tổ chức tuyển sinh và ñào tạo liên thông khi chưa có
quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 Quy ñịnh
này sẽ bị ñình chỉ ñào tạo liên thông tùy theo mức ñộ vi phạm, thủ trưởng cơ sở giáo dục
ñại học sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
5. Bộ Giáo dục và ðào tạo sẽ công bố công khai trên trang thông tin ñiện tử của Bộ
Giáo dục và ðào tạo các cơ sở giáo dục ñại học vi phạm quy ñịnh về ñào tạo liên thông.
ðiều 21. Chế ñộ lưu trữ
1. Tất cả bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh, cơ sở giáo dục ñại học
phải bảo quản và lưu trữ theo quy ñịnh của Pháp lệnh lưu trữ.
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2. Kết quả công nhận giá trị chuyển ñổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức
ñược miễn trừ khi học chương trình ñào tạo liên thông ñối với từng người học phải bảo
quản và lưu trữ sau 3 năm kể từ ngày ñược cấp bằng;
3. Bảng ñiểm và quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo
quy ñịnh hiện hành.
ðiều 22. Quy ñịnh chuyển tiếp
1. ðối với các khóa tuyển sinh ñào tạo liên thông trước thời ñiểm Thông tư này có
hiệu lực, cơ sở giáo dục ñại học thực hiện ñào tạo liên thông theo Quyết ñịnh số
06/2008/Qð-BGDðT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo
và Thông tư liên tịch số 27/2010/TTLT-BGDðT-BLðTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2010
liên tịch Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội.
2. Các cơ sở giáo dục ñại học rà soát ñảm bảo các ñiều kiện tổ chức ñào tạo liên
thông quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này, báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo trước ngày 30
tháng 6 năm 2013.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga
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