TÌM HIỂU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC NĂM 2012 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2018
ThS. Trần Tuấn Duy (*)
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã thông
qua Luật số 34/2018/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại
học (GDĐH) năm 2012. Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của
cơ sở GDĐH, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động
hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH, giảng
viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở GDĐH và quản lý nhà nước về
GDĐH. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Tác
giả xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật này.
Câu hỏi 1: Cơ sở giáo dục đại học là gì?
Trả lời: Cơ sở GDĐH là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của GDĐH, hoạt động khoa học
và công nghệ, phục vụ cộng đồng (Khoản 1, Điều 4, Luật GDĐH).
Câu hỏi 2: Hãy cho biết sự khác nhau giữa đại học và trường đại học?
Trả lời: Theo khoản 2 và khoản 3, điều 4, luật GDĐH:
- Trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học) là cơ sở GDĐH
đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật
GDĐH.
Ngành là tập hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt
động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê,
phân loại (Khoản 8, điều 4, Luật GDĐH).
- Đại học là cơ sở GDĐH đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu
tổ chức theo quy định của Luật GDĐH; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống
nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.
Lĩnh vực là tập hợp các nhóm ngành có điểm chung về kiến thức, kỹ năng
chuyên môn trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do
Thủ tướng Chính phủ thống kê, phân loại (Khoản 10, điều 4, Luật GDĐH).

(*)

Phó Trưởng khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
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Câu hỏi 3: Mục tiêu chung của giáo dục đại học là gì?
Trả lời: Theo khoản 1, điều 5, Luật GDĐH thì GDĐH có mục tiêu chung
là:
- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa
học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế
- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ
năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa
học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng
sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý
thức phục vụ Nhân dân.
Câu hỏi 4: Mục tiêu cụ thể của đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là gì?
Trả lời: Theo khoản 2, điều 5, Luật GDĐH thì mục tiêu cụ thể của đào
tạo trình độ cao đẳng, đại học là:
- Đào tạo trình độ cao đẳng để sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản,
kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy
luật
tự nhiên - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết vấn đề thông thường
thuộc ngành được đào tạo;
- Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn
diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ
bản,
có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết vấn đề thuộc ngành được
đào tạo.
Câu hỏi 5: Giáo dục đại học gồm những trình độ đào tạo nào?
Trả lời:
Các trình độ đào tạo của GDĐH bao gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ
và trình độ tiến sĩ (Khoản 1, Điều 6, Luật GDĐH).
Câu hỏi 6: Hãy cho biết các hình thức đào tạo của giáo dục đại học?
Trả lời:
Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của GDĐH bao
gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa.
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Ngoài ra, cơ sở GDĐH được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên,
cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận phù
hợp với ngành, lĩnh vực đào tạo của mỗi cơ sở theo quy định của pháp luật để
đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học (Khoản 2, Điều 6, Luật
GDĐH).
Câu hỏi 7: Hãy cho biết cơ cấu tổ chức của trường đại học?
Trả lời: Theo khoản 1, điều 14, Luật GDĐH thì cơ cấu tổ chức của
trường đại học bao gồm:
- Hội đồng trường đại học, hội đồng học viện;
- Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện; phó hiệu trưởng trường
đại học, phó giám đốc học viện;
- Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);
- Khoa, phòng chức năng, thư viện, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ
chức phục vụ đào tạo khác;
- Trường, phân hiệu, viện nghiên cứu, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở
kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của trường đại học.
Câu hỏi 8: Hãy cho biết cơ cấu tổ chức của đại học?
Trả lời: Theo khoản 1, điều 15, Luật GDĐH thì cơ cấu tổ chức của đại
học gồm:
- Hội đồng đại học;
- Giám đốc đại học; phó giám đốc đại học;
- Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có);
- Trường đại học, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường, ban chức
năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác;
- Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh
nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại
học.
Câu hỏi 9: Cần những điều kiện nào để thành lập cơ sở giáo dục đại
học?
Trả lời: Theo điều 22, Luật GDĐH thì để thành lập cơ sở GDĐH cần đủ
các điều kiện sau:
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- Có dự án thành lập phù hợp và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH đã
được phê duyệt;
- Có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở
chính của cơ sở GDĐH về thành lập cơ sở GDĐH và xác nhận quyền sử dụng
đất;
- Có xác nhận về khả năng tài chính đầu tư xây dựng cơ sở GDĐH của cơ
quan có thẩm quyền;
- Cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện khác
theo quy định của Luật đầu tư.
Sau thời hạn 04 năm, kể từ ngày quyết định thành lập có hiệu lực, nếu cơ
sở GDĐH không được cho phép hoạt động đào tạo thì quyết định thành lập hoặc
cho phép thành lập hết hiệu lực.
Câu hỏi 10: Cần những điều kiện gì để cơ sở giáo dục đại học được cho
phép hoạt động đào tạo?
Trả lời: Theo điều 23, Luật GDĐH thì cơ sở GDĐH được cho phép hoạt
động đào tạo khi có đủ các điều kiện sau:
- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập;
- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ
giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo; địa điểm xây dựng bảo
đảm môi trường sư phạm, an toàn cho người học, người dạy và người lao động
theo nội dung dự án đã cam kết;
- Có chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo
quy định;
- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về
chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển
hoạt động của cơ sở GDĐH;
- Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở GDĐH.
Sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định cho phép hoạt động đào tạo
có hiệu lực, nếu cơ sở GDĐH không triển khai hoạt động đào tạo thì quyết định
cho phép hoạt động đào tạo hết hiệu lực.
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Câu hỏi 11: Cơ sở giáo dục đại học bị đình chỉ hoạt động đào tạo trong
trường hợp nào?
Trả lời: Theo điều 25, Luật GDĐH thì cơ sở GDĐH bị đình chỉ hoạt
động đào tạo trong những trường hợp sau:
- Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho
phép hoạt động đào tạo;
- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được cho phép hoạt động
đào tạo;
- Người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;
- Vi phạm pháp luật ở mức độ phải đình chỉ hoạt động.
Câu hỏi 12: Cơ sở giáo dục đại học bị giải thể trong trường hợp nào?
Trả lời: Theo điều 26, Luật GDĐH thì cơ sở GDĐH sẽ bị giải thể khi:
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật;
- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được
nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;
- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho
phép thành lập cơ sở GDĐH không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội;
- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở GDĐH;
- Không thực hiện đúng cam kết theo dự án được phê duyệt sau thời hạn
05 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.
Câu hỏi 13: Cơ sở giáo dục đại học được thực hiện quyền tự chủ trong
trường hợp nào?
Trả lời: Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác
định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có
trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài
chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực
của cơ sở giáo dục đại học (Khoản 11, điều 4, Luật GDĐH).
Theo điều 32, Luật GDĐH thì cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ khi:
- Đã thành lập hội đồng trường, hội đồng đại học; đã được công nhận đạt
chuẩn chất lượng cơ sở GDĐH bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;
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- Đã ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế
tài chính; quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ khác và có chính sách
bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;
- Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến từng đơn vị,
cá nhân trong cơ sở GDĐH;
- Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh
viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 14: Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học được mở ngành đào
tạo?
Trả lời: Theo điều 33, Luật GDĐH thì cơ sở GDĐH được mở ngành đào
tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khi:
- Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước, của từng lĩnh vực bảo đảm hội nhập
quốc tế;
- Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu bảo đảm về số lượng,
chất lượng, trình độ và cơ cấu;
- Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng
dạy, học tập, nghiên cứu;
- Có chương trình đào tạo theo quy định của Luật GDĐH.
Câu hỏi 15: Giảng viên gồm những chức danh nào?
Trả lời: Theo khoản 2, điều 54, Luật GDĐH thì chức danh giảng viên bao
gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư.
Cơ sở GDĐH bổ nhiệm chức danh giảng viên theo quy định của pháp
luật, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về vị trí việc làm và nhu cầu sử
dụng của cơ sở GDĐH.
Câu hỏi 16: Trình độ của giảng viên được quy định như thế nào?
Trả lời: Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ
đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên
giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Cơ sở GDĐH ưu tiên tuyển dụng
người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu
ngành để phát triển các ngành đào tạo (Khoản 3, Điều 54, Luật GDĐH).
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Câu hỏi 17: Giảng viên có những nhiệm vụ gì?
Trả lời: Theo điều 55, Luật GDĐH thì giảng viên có các nhiệm vụ sau:
- Giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, thực hiện đầy đủ, bảo đảm
chất lượng chương trình đào tạo.
- Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ,
bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao
chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của giảng viên.
- Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học,
bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.
- Tham gia quản lý và giám sát cơ sở GDĐH, tham gia công tác Đảng,
đoàn thể và các công tác khác.
Câu hỏi 18: Xin cho biết về các hành vi giảng viên không được làm?
Trả lời: Theo điều 58, Luật GDĐH thì các hành vi giảng viên không
được làm bao gồm:
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học và người
khác.
- Gian lận trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
- Lợi dụng danh hiệu nhà giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi
vi phạm pháp luật.
Câu hỏi 19: Người học tại cơ sở giáo dục đại học có những nhiệm vụ
gì?
Trả lời: Theo điều 60, Luật GDĐH thì người học có nhiệm vụ sau:
- Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.
- Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở
GDĐH; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.
- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường,
bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
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Câu hỏi 20: Xin cho biết về các hành vi người học không được làm?
Trả lời: Theo điều 61, Luật GDĐH thì người học không được có các
hành vi sau:
- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ
quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở GDĐH và người khác.
- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
- Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở GDĐH hoặc
nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật./.
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