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Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ
ĐẠI HỌC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 c ủa Chính ph ủ quy đ ịnh x ử ph ạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình đ ộ trung c ấp, trình đ ộ
cao đẳng với trình độ đại học.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định về đào tạo liên thông giữa trình đ ộ trung c ấp, trình đ ộ cao đ ẳng v ới trình
độ đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao g ồm: điều ki ện t ổ ch ức tuyển sinh
đào tạo liên thông; thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuy ển sinh đào t ạo liên thông; đi ều
kiện của người dự tuyển liên thông; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông; tuyển sinh liên thông;
chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông; thanh tra, ki ểm tra, x ử lý vi ph ạm; đi ều kho ản
chuyển tiếp và điều khoản thi hành.
2. Quyết định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, h ọc viện, tr ường đ ại h ọc, k ể
cả trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây g ọi chung là c ơ s ở giáo
dục đại học); các trường trung cấp, trường cao đẳng; các tổ ch ức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông
Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức tuyển sinh đào t ạo liên thông gi ữa
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại h ọc:
1. Đối với ngành dự kiến tuyển sinh đào tạo liên thông:
a) Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đ ại h ọc hình th ức chính quy;
b) Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào t ạo trình độ đ ại h ọc theo
tín chỉ được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định th ực hiện tuyển sinh đào t ạo liên thông hình
thức chính quy.
Đối với đào tạo liên thông khối ngành nghệ thuật, cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực
hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín ch ỉ ho ặc niên ch ế hình th ức chính quy đ ược ít
nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào t ạo liên thông hình th ức chính quy.
Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, cơ sở giáo d ục đ ại h ọc ph ải b ảo đ ảm thêm điều kiện
có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.
2. Cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về công nh ận giá tr ị chuyển đổi kết quả học tập và
khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi h ọc ch ương trình đào t ạo
liên thông và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo d ục đ ại h ọc.
Điều 3. Thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo liên thông
1. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông
Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có thẩm quyền ban hành quyết định tuy ển sinh đào t ạo liên thông
giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo
quy định tại Điều 2 Quyết định này. Quyết định tuyển sinh đào t ạo liên thông ph ải nêu rõ tên ngành,
trình độ và hình thức đào tạo liên thông, đối tượng và hình th ức tuy ển sinh.
2. Báo cáo và công khai quyết định tuyển sinh đào t ạo liên thông
Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết đ ịnh tuyển sinh đào t ạo liên thông,
cơ sở giáo dục đại học phải gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bản báo cáo v ề B ộ Giáo d ục và
Đào tạo, đồng thời công khai trên trang thông tin điện t ử của c ơ s ở giáo d ục đ ại h ọc các n ội dung

sau đây:
a) Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông của cơ sở giáo d ục đại h ọc;
b) Bản sao các quyết định của cơ sở giáo dục đại học hoặc của cơ quan có th ẩm quyền:
- Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy đối v ới ngành quy ết đ ịnh th ực
hiện tuyển sinh đào tạo liên thông;
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đ ại h ọc theo tín ch ỉ đ ối v ới ngành quy ết đ ịnh
tuyển sinh đào tạo liên thông và quyết định thí sinh trúng tuyển ch ương trình đào t ạo trình đ ộ đ ại h ọc
theo tín chỉ của 03 (ba) khóa liên tục đối với cơ sở giáo d ục đ ại h ọc quyết định tuy ển sinh đào t ạo
liên thông hình thức chính quy;
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đ ại h ọc của ngành quyết đ ịnh tuy ển sinh đào
tạo liên thông và quyết định thí sinh trúng tuyển ch ương trình đào t ạo trình đ ộ đ ại h ọc hình th ức
chính quy của 03 (ba) khóa liên tục đối với cơ sở giáo d ục đ ại h ọc quyết định tuy ển sinh đào t ạo liên
thông hình thức chính quy khối ngành nghệ thuật;
- Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp một khóa tổ chức thực hiện ch ương trình đào t ạo trình
độ đại học hình thức chính quy, đối với đào tạo liên thông khối ngành s ức kh ỏe;
- Quyết định ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đ ổi kết qu ả h ọc t ập và kh ối l ượng ki ến
thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện ch ương trình đào t ạo liên thông
(kèm theo địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của cơ sở giáo d ục đ ại h ọc).
Điều 4. Điều kiện của người dự tuyển liên thông
1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học
theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng đ ược các điều
kiện của chương trình đào tạo.
2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuy ển sinh đại
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng d ưới đây:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình đ ộ cao đ ẳng do các c ơ s ở đào t ạo
trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ph ải b ảo đ ảm đã h ọc và thi đ ạt yêu c ầu
đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy đ ịnh B ộ Giáo d ục và Đào t ạo;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình đ ộ cao đ ẳng do các c ơ s ở đào t ạo
nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo d ục và Đào t ạo ho ặc Bộ Lao đ ộng Thương binh và Xã hội;
c) Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký d ự tuyển ph ải có b ằng t ốt nghi ệp
trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó ng ười có b ằng t ốt nghi ệp Y
sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y h ọc c ổ truy ền, Y h ọc
dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đ ẳng Dược đăng ký d ự tuy ển
liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.
Điều 5. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông
1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuy ển sinh đào t ạo liên thông v ừa làm v ừa
học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào t ạo c ủa c ơ s ở giáo d ục đ ại
học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, ch ỉ tiêu tuyển sinh liên thông v ừa làm v ừa h ọc
không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuy ển sinh v ừa làm v ừa h ọc t ương ứng
theo ngành đào tạo.
Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh t ế - xã h ội, b ảo
đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào t ạo t ổng hợp, báo cáo Th ủ t ướng Chính
phủ quyết định.
2. Cơ sở giáo dục đại học phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh liên thông theo t ừng ngành
đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh, hình thức đào t ạo liên thông trên trang thông tin đi ện t ử
của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng trước khi nh ận h ồ s ơ đăng ký d ự
tuyển sinh liên thông ít nhất là 30 ngày.
Điều 6. Tuyển sinh liên thông
1. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực
hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển ho ặc kết h ợp thi tuy ển v ới xét tuy ển do Th ủ
trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuy ển sinh đ ại h ọc c ủa B ộ
Giáo dục và Đào tạo.
2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự
tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuy ển sinh vào đ ại h ọc hàng năm
của cơ sở giáo dục đại học.
3. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình đ ộ đ ại h ọc, đ ược d ự

tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo d ục đại h ọc quy ết đ ịnh nh ư sau:
a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học ph ổ thông ở kỳ tuy ển sinh vào đ ại h ọc hàng
năm của cơ sở giáo dục đại học.
b) Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đ ại h ọc t ự ra đ ề thi và tổ ch ức thi tuy ển. Các
môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ b ản, môn c ơ s ở ngành và môn chuyên ngành
hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuy ển th ực hi ện
theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo d ục và Đào t ạo.
Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuy ển sinh liên thông riêng đ ối v ới
người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đ ầu vào v ới đi ểm m ỗi môn thi ph ải
đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.
Điều 7. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông
1. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình th ức chính quy là ch ương trình đào t ạo trình
độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo liên thông trình
độ đại học hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo trình đ ộ đ ại học v ừa làm v ừa h ọc đang
áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.
2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Thủ trưởng cơ sở giáo d ục đ ại học chịu trách
nhiệm tổ chức thực hiện và quyết định công nhận giá trị chuyển đ ổi kết qu ả h ọc t ập và kh ối l ượng
kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối v ới t ừng ng ười h ọc, trên
cơ sở đối chiếu, so sánh về chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào t ạo, kh ối l ượng h ọc t ập,
phương pháp đánh giá và kết quả học tập của người học ở chương trình đào t ạo trình đ ộ trung c ấp
hoặc trình độ cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của c ơ s ở giáo d ục đ ại h ọc.
Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai tiêu chí, quy trình và kết qu ả công nh ận giá tr ị
chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi h ọc ch ương trình đào
tạo liên thông đối với từng người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo d ục đ ại học tr ước khi
tổ chức đào tạo.
3. Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại h ọc hình th ức chính quy đ ược h ọc các tín
chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy và ng ười h ọc ch ương trình đào t ạo liên
thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học được học các nội dung trong chương trình đào t ạo
cùng với sinh viên vừa làm vừa học tương ứng. Việc tổ chức đào tạo và cấp bằng t ốt nghiệp th ực
hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại h ọc của B ộ Giáo d ục và Đào t ạo.
4. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, không t ổ ch ức đào t ạo liên thông theo hình th ức
vừa làm vừa học đối với các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học d ự phòng, Răng Hàm m ặt,
Dược.
Điều 8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.
1. Thanh tra, kiểm tra
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước khác th ực hiện ch ức năng thanh tra, ki ểm
tra theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động đào t ạo liên thông gi ữa trình đ ộ trung c ấp, trình
độ cao đẳng với trình độ đại học.
2. Xử lý vi phạm
Những hành vi vi phạm hành chính trong đào tạo liên thông giữa trình đ ộ trung c ấp, tr ình độ cao đẳng
với trình độ đại học xử lý theo quy định hiện hành về xử phạt vi ph ạm hành chính trong lĩnh v ực giáo
dục của Chính phủ.
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình đ ộ trung c ấp, trình đ ộ cao đ ẳng v ới trình
độ đại học trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện đào t ạo liên
thông theo quy định về đào tạo liên thông trình đ ộ cao đẳng, đ ại h ọc c ủa B ộ Giáo d ục và Đào t ạo.
2. Các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung c ấp, trình đ ộ cao đ ẳng v ới trình đ ộ đ ại
học sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, thì áp dụng các quy định c ủa Quyết định này.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.
2. Quyết định này bãi bỏ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 và Thông t ư
số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông t ư s ố 55/2012/TT-BGDĐT
ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào t ạo quy đ ịnh v ề đào t ạo liên thông trình đ ộ cao
đẳng, đại học và các quy định liên quan khác của các bộ, ngành quy định v ề đào t ạo liên thông trình
độ đại học.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao đ ộng - Th ương binh và Xã h ội, các B ộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph ủ, Ch ủ tịch Ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo d ục đ ại h ọc, c ơ s ở giáo d ục ngh ề
nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
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