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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Số: 1600/QĐ-ĐHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh thuộc Đại học Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về
việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 5555/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại
học Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ và Viện trưởng
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh Đại học Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt

động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Hiệu trưởng các

cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Viện
trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh Đại học Đà Nẵng căn cứ Quyết
định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Đảng uỷ ĐHĐN (để b/c);
- Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Lưu: VT, Viện NCĐTVA, TCCB.

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. Trần Văn Nam
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH,

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHĐN

ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và

Đào tạo Việt – Anh thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi là Viện Nghiên cứu và
Đào tạo Việt – Anh hoặc Viện).

2. Quy chế này áp dụng đối với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh
và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện
Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

Điều 2. Vị trí pháp lý
1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh thuộc Đại học Đà Nẵng được

thành lập và hoạt động theo Quyết định số 5555/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng chủ trương của
chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh về xây dựng Trường Đại học Việt -
Anh tại Đà Nẵng.

2. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại
Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tên gọi và trụ sở
1. Tên gọi
- Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH,

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
- Tên tiếng Anh: VN-UK INSTITUTE FOR RESEARCH AND

EXECUTIVE EDUCATION – THE UNIVERSITY OF DANANG
- Viết tắt tiếng Việt: VNCĐTVA
- Viết tắt tiếng Anh: VN-UK IREE
2. Trụ sở
- 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Trang thông tin điện tử: www.vnuk.edu.vn

http://www.vnuk.edu.vn/
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Điều 4. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Viện được nêu trong Quyết định số 5555/QĐ-BGDĐT

ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và được
khẳng định trong Công văn số 2611/ BGDĐT-TCCB ngày 22 tháng 5 năm 2014
của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT
ngày 20 tháng 3 năm 2014 đối với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, cụ
thể:

Viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức bồi
dưỡng ngắn hạn, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, kiểm định
chất lượng giáo dục đại học theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, hiện đại
của khu vực và trên thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; tích cực chuẩn bị
đủ các điều kiện cần thiết để phát triển Viện thành Trường Đại học Việt – Anh.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động
1. Tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp

luật, các quy định khác có liên quan.
2. Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo và nghiên cứu,

gắn nghiên cứu với đào tạo, xây dựng mô hình quản lý tiên tiến theo kinh
nghiệm các trường đại học Vương quốc Anh, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực và tính
sáng tạo của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người học nhằm đạt hiệu quả
cao nhất trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu và công tác quản lý.

4. Phát huy thế mạnh hợp tác với các trường đại học Vương quốc Anh để
phát triển đề án nghiên cứu và chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

5. Tranh thủ sự hỗ trợ của hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh,
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển Viện thành Trường Đại học Việt -
Anh trong thời gian sớm nhất.

Điều 6. Trách nhiệm giải trình
Viện có trách nhiệm giải trình với cơ quan chủ quản và xã hội về:
1. Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm;
2.  Kết quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế;
3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;
4. Công tác tài chính và đầu tư cơ sở vật chất;
5. Số liệu thống kê hàng năm về sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp

với ngành nghề được đào tạo, sinh viên chuyển tiếp lên học sau đại học trong và
ngoài nước;

6. Các hoạt động khác khi được yêu cầu.
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Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Điều 7. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Viện gồm:
1. Ban lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng;
2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
3. Các khoa, bộ môn;
4. Các phòng chức năng, tổ trực thuộc;
5. Các trung tâm khoa học công nghệ, phục vụ đào tạo, dịch vụ.
Điều 8. Viện trưởng
1. Viện trưởng là người đại diện cho Viện trước pháp luật; chịu trách

nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Viện.
2. Viện trưởng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng là 5 năm, theo nhiệm kỳ của Giám đốc Đại học Đà
Nẵng, có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

3. Viện trưởng phải có bằng tiến sĩ và có trình độ tiếng Anh thông thạo.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện trưởng:
a. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, trình Giám đốc Đại

học Đà Nẵng phê duyệt và ban hành;
b. Xây dựng đề án, trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành

lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các khoa, phòng, trung tâm, tổ trực thuộc; đề
nghị Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trưởng
khoa, phòng, trung tâm, tổ trực thuộc của Viện;

c. Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa; bổ nhiệm, miễn nhiệm
đối với cấp phó các khoa, phòng, trung tâm thuộc Viện, trưởng bộ môn thuộc
khoa; tổng hợp và báo cáo Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

d. Xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển Viện, chiến lược và kế hoạch
phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện, trình Giám đốc Đại học Đà
Nẵng phê duyệt;

đ. Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực và đề án vị
trí việc làm của Viện, trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt và ban hành;

e. Ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với viên chức, người lao
động kể cả người nước ngoài theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và báo
cáo Đại học Đà Nẵng;

g. Quyết định mời, ký hợp đồng với chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu
viên, các nhà khoa học trong và ngoài nước;

h. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác
quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục của Viện và báo cáo Đại học Đà Nẵng
theo quy định;
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i. Quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên
chức và người lao động khác theo quy định của pháp luật;

5. Viện trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại học
Đà Nẵng và đơn vị có liên quan về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản
của Viện.

Điều 9. Phó Viện trưởng
1. Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng trong việc quản lý và điều

hành hoạt động của Viện; trực tiếp phụ trách một số mảng công tác theo phân
công của Viện trưởng và giải quyết các công việc do Viện trưởng giao.

2. Viện có không quá hai Phó Viện trưởng. Phó Viện trưởng do Giám đốc
Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng. Nhiệm
kỳ của Phó Viện trưởng theo nhiệm kỳ của Viện trưởng.

3. Phó Viện trưởng phải có bằng tiến sĩ và có trình độ tiếng Anh thông
thạo.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Viện trưởng:
a. Chủ động giải quyết hoặc chỉ đạo tổ chức giải quyết các công việc

thuộc lĩnh vực công tác được Viện trưởng phân công;
b. Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung công việc được giao và lĩnh

vực công tác được phân công;
c. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo

của Viện trưởng về những vướng mắc trong quá trình điều hành, giải quyết công
việc;

d. Ký thay Viện trưởng các văn bản, giấy tờ trong phạm vi được giao;
tổng hợp và báo cáo Viện trưởng;

đ. Báo cáo với Viện trưởng và các cấp quản lý có thẩm quyền về tình
hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan;

e. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Viện trưởng và Giám đốc Đại học Đà
Nẵng về quyết định và kết quả thực hiện công việc được giao.

5. Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền khi vắng mặt có trách
nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng quy định tại khoản 4
Điều 9 Quy chế này trong thời gian được ủy quyền và báo cáo với Viện trưởng
về tình hình, kết quả thực hiện.

Điều 10. Hội đồng khoa học và đào tạo
1. Hội đồng khoa học và đào tạo thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Viện

trưởng về những công việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác
quốc tế, đảm bảo chất lượng và một số lĩnh vực khác do Giám đốc Đại học Đà
Nẵng quy định.

2. Hội đồng khoa học và đào tạo có Chủ tịch, thư ký và các thành viên
trong và ngoài Đại học Đà Nẵng. Thành viên của Hội đồng khoa học và đào tạo
của Viện có thể bao gồm đại diện các trường đối tác Vương quốc Anh, các tổ
chức và doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh.
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3. Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập Hội đồng khoa học
và đào tạo của Viện trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng.

4. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của Viện
trưởng. Trong nhiệm kỳ đầu, Giám đốc Đại học Đà Nẵng là Chủ tịch Hội đồng
khoa học và đào tạo của Viện.

Điều 11. Khoa
1. Khoa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện. Trong giai đoạn chuẩn bị

điều kiện phát triển thành Trường Đại học Việt - Anh, Viện thành lập các khoa:
Khoa Khoa học và Kỹ thuật; Khoa Kinh tế và Kinh doanh; Khoa Ngôn ngữ và
Khoa học xã hội. Số lượng và tên gọi của các khoa có thể được điều chỉnh trong
quá trình phát triển Viện.

2. Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết định thành lập các khoa thuộc
Viện. Viện trưởng quy định nhiệm vụ cụ thể của khoa.

3. Khoa có Trưởng khoa và từ 01 đến 02 Phó Trưởng khoa. Trưởng khoa
phụ trách chung, quản lý và điều hành mọi hoạt động của khoa. Phó Trưởng
khoa giúp Trưởng khoa phụ trách các mặt công tác do Trưởng khoa phân công
và chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc được giao.

4. Trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm
theo đề xuất của Viện trưởng. Phó Trưởng khoa do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn
nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa là 5 năm và có
thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của
Phó Trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa.

5. Trưởng khoa phải có bằng tiến sĩ và có trình độ tiếng Anh thông thạo.
6. Khoa có các bộ môn được thành lập theo nhu cầu đào tạo và nghiên

cứu khoa học các chuyên ngành. Viện trưởng quy định nhiệm vụ cụ thể của bộ
môn.

Điều 12. Đơn vị chức năng
1. Đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp Viện trưởng trong

việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức
năng, nhiệm vụ được Viện trưởng giao.

2. Viện có 03 phòng chức năng: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng
Đào tạo và Công tác sinh viên; Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ doanh
nghiệp và 01 tổ chức năng trực thuộc: Tổ Tài vụ. Số lượng và tên gọi của các
phòng, tổ chức năng có thể được điều chỉnh trong quá trình phát triển Viện.

3. Phòng chức năng và Tổ Tài vụ do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ra quyết
định thành lập, Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

4. Trưởng phòng phụ trách chung, quản lý và điều hành mọi công việc
của phòng. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành
các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được Trưởng phòng giao.
Trưởng phòng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm, miễn
nhiệm. Các Phó Trưởng phòng do Viện trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn
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nhiệm. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của
Viện trưởng.

Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng phòng Nghiên cứu
khoa học và Quan hệ doanh nghiệp phải có trình độ tiến sĩ.

5. Tổ Tài vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Viện trưởng. Tổ Tài vụ có Kế
toán trưởng. Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tài
vụ và Kế toán trưởng của Viện.

Điều 13. Các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ, dịch vụ
1. Viện có các trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và

công nghệ, tổ chức dịch vụ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội và yêu
cầu phát triển của Viện.

2. Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định thành lập trung tâm và bổ
nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc trung tâm. Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm
Phó Giám đốc trung tâm. Viện trưởng quy định nhiệm vụ cụ thể của trung tâm.

Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm có thể là người nước ngoài.
Điều 14. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại Viện hoạt động theo Điều lệ

Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo hướng
dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong Viện
hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức, có trách nhiệm
góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của Luật Giáo
dục, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức.

Chương III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 15. Trình độ đào tạo
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh tổ chức đào tạo các trình độ đại

học, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn theo hướng
tiếp cận với trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và trên thế giới, phù hợp với
thực tiễn Việt Nam.

Điều 16. Mở ngành đào tạo
1. Viện được mở các ngành, chuyên ngành đào tạo trong danh mục quy

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện được liên kết với các trường đại học
Vương quốc Anh mở các ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định của Nhà
nước về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2. Viện được khuyến khích liên kết với các trường đối tác xây dựng đề án
trình Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép mở một số chuyên
ngành mũi nhọn mang tính đặc thù của Viện.
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3. Điều kiện và quy trình mở ngành đào tạo thực hiện theo quy định
chung của Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 17. Ngôn ngữ giảng dạy
Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt –

Anh là tiếng Anh.
Điều 18. Tuyển sinh
1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh xây dựng đề án tuyển sinh

riêng phù hợp với yêu cầu, đặc thù của Viện trình Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo
dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Đối với các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài,
Viện xây dựng đề án cho từng chương trình, trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng
phê duyệt và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 19. Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo
1. Viện tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định tại Điều 37 của Luật

Giáo dục đại học; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của
người học theo quy định tại các quy chế đào tạo.

2. Viện tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đối với chương trình
liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước về hợp
tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và theo quy định của Đại học
Đà Nẵng.

3. Viện được thỏa thuận, cam kết công nhận, chuyển đổi tín chỉ, kết quả
học tập và các nội dung khác liên quan đến quá trình đào tạo khi thực hiện trao
đổi sinh viên trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo khối lượng kiến thức của
chương trình đào tạo và không trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 20. Văn bằng, chứng chỉ
1. Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký văn bằng giáo dục đại học đối với các

chương trình đào tạo do Viện tổ chức. Viện trưởng ký các chứng chỉ, giấy chứng
nhận các khóa bồi dưỡng do Viện tổ chức.

2. Tùy theo nội dung thỏa thuận với các trường đối tác, văn bằng các
chương trình liên kết có thể do phía đối tác cấp bằng hoặc cả hai cùng cấp bằng.
Trong trường hợp cả hai cùng cấp bằng, Giám đốc ĐHĐN cùng ký văn bằng với
đại diện phía đối tác có thẩm quyền.

3. Những sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Viện với
các trường đại học nước ngoài theo thỏa thuận công nhận chương trình, chuyển
đổi tín chỉ lẫn nhau, sau khi được trường đại học nước ngoài cấp bằng tốt
nghiệp, có thể được cấp thêm bằng tốt nghiệp của Viện nếu hoàn thành chương
trình đào tạo quy định và đáp ứng các yêu cầu của Quy chế đào tạo.

Điều 21. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng đào tạo
1. Viện xây dựng và triển khai chính sách chất lượng, kế hoạch đảm bảo

chất lượng dài hạn, ngắn hạn và thực hiện kiểm định chất lượng các chương
trình đào tạo.
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2. Viện ưu tiên mời các cơ quan kiểm định có uy tín của Vương quốc Anh
hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín để kiểm định và công nhận chất lượng các
chương trình đào tạo của Viện.

3. Hàng năm tổ chức đánh giá và báo cáo công khai kết quả hoạt động
quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm cải tiến chất lượng
và tiếp cận các tiêu chí xếp hạng trường đại học trên thế giới.

Chương IV
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 22. Nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ
1. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình

thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nghiên cứu
viên, người học và nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Ứng dụng tri thức, công nghệ mới và tạo ra phương thức, giải pháp mới
phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, đồng thời góp phần giải quyết những vấn
đề thực tiễn quan trọng ở Việt Nam và thế giới.

3. Phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công
nghệ; khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu viên công bố
kết quả nghiên cứu trên các tạp chí nghiên cứu khoa học uy tín, đặc biệt là các
tạp chí quốc tế.

4. Hợp tác với các trường đối tác để xây dựng các chương trình nghiên
cứu chung, lập đề xuất xin tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước tạo điều
kiện thu hút các nhà khoa học có uy tín tại Vương quốc Anh và các nước khác
đến nghiên cứu và giảng dạy tại Viện.

Điều 23. Nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
1. Viện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; gắn nghiên

cứu khoa học với đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Viện.
2. Viện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, huy động các nguồn

tài chính khác nhau cho hoạt động khoa học và công nghệ và sử dụng nguồn tài
chính theo nguyên tắc công khai, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Viện xây dựng chính sách động viên các cán bộ quản lý, giảng viên,
nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Chương V
HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 24. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế phù hợp

với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 43 của Luật Giáo
dục đại học và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong
giáo dục và đào tạo.
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2. Tích cực khai thác khả năng hợp tác với các trường đại học, các tổ chức
của Vương quốc Anh cũng như các nước khác để phục vụ hiệu quả cho quá trình
phát triển của Viện, đồng thời tăng cường hoạt động quốc tế của Đại học Đà
Nẵng.

Điều 25. Nội dung hoạt động hợp tác quốc tế
Hoạt động hợp tác quốc tế của Viện bao gồm các nội dung chính sau đây:
1. Liên kết đào tạo.
2. Hợp tác xây dựng đề án, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công

nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
3. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thư viện, phòng thí

nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và các
hoạt động giáo dục khác của Viện.

4. Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý của
Viện và của Đại học Đà Nẵng.

5. Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, người học.
6. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa

học và công nghệ; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo,
khoa học và công nghệ.

Điều 26. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
1. Hoạt động hợp tác quốc tế của Viện được thực hiện theo quy định

chung của Đại học Đà Nẵng.
2. Viện xây dựng, đàm phán các đề án, ký chương trình hợp tác với các

đối tác nước ngoài, trình Giám đốc Đại học phê duyệt.
3. Viện triển khai thực hiện các đề án, chương trình đã được phê duyệt và

báo cáo Đại học Đà Nẵng.

Chương VI
GIẢNG VIÊN

Điều 27. Tiêu chuẩn của giảng viên
Tiêu chuẩn giảng viên của Viện theo quy định tại Điều 54 của Luật Giáo

dục đại học và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Giảng viên của Viện phải có trình độ tiếng Anh thông thạo. Viện

trưởng tổ chức các đợt kiểm tra với sự tham gia của các chuyên gia tiếng Anh và
các nhà chuyên môn để đánh giá trình độ giảng dạy bằng tiếng Anh của giảng
viên. Những giảng viên đạt chuẩn qua các đợt kiểm tra sẽ được Viện trưởng cấp
giấy chứng nhận cho phép giảng dạy các chương trình chính khóa tại Viện.

2. Giảng viên là người nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu thủ tục về
nhập cảnh, lưu trú và giấy phép làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các chương trình liên kết, giảng viên phải thỏa mãn các điều
kiện giảng dạy do trường đối tác yêu cầu.
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4. Giảng viên tại Viện đồng thời làm nhiệm vụ của nghiên cứu viên.
Điều 28. Nhiệm vụ của giảng viên
1. Thực hiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,

học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu của Viện, quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng về chế độ làm việc đối với giảng viên.

2. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách
của người học, đối xử công bằng đối với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích
chính đáng của người học.

3. Tham gia công tác quản lý, tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các
công tác khác được Viện, khoa, bộ môn giao.

Điều 29. Quyền của giảng viên
1. Được giảng dạy và tham gia hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp

với chuyên môn được đào tạo.
2. Được đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ

cho hoạt động giảng dạy, khoa học và công nghệ, học tập bồi dưỡng nâng cao
trình độ; được cung cấp thông tin và sử dụng các dịch vụ đào tạo, khoa học và
công nghệ, dịch vụ công cộng của Viện.

3. Được giới thiệu giáo trình, lựa chọn tài liệu tham khảo, phương pháp và
phương tiện giảng dạy theo chuẩn quốc tế nhằm phát huy năng lực cá nhân và
đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
được tạo điều kiện ra nước ngoài giảng dạy, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học
thuật, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo
chương trình hợp tác hoặc theo giấy mời của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo
quy định của pháp luật.

5. Được tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước
ngoài theo quy định.

6. Được ký hợp đồng thỉnh giảng, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản
xuất và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm
hoàn thành nhiệm vụ được Viện giao và được sự đồng ý của Viện trưởng.

7. Được đăng ký xét công nhận, được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó
giáo sư, được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo quy
định của pháp luật.

Điều 30. Tuyển dụng giảng viên
1. Viện lập kế hoạch tuyển dụng giảng viên theo tiêu chuẩn quy định tại

Điều 27 Quy chế này trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt.
2. Viện đề xuất chế độ ưu tiên tuyển những người có bằng tiến sĩ, có trình

độ tiếng Anh thông thạo, có phẩm chất tốt và có nguyện vọng trở thành giảng
viên cơ hữu, làm việc lâu dài tại Viện.
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2. Việc tuyển dụng giảng viên được thực hiện theo quy định của Luật
Viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.

Điều 31. Trợ giảng và tập sự
1. Trợ giảng là người giúp việc cho giảng viên trong việc chuẩn bị bài

giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, chấm bài.
2. Giảng viên đang tập sự, các nghiên cứu sinh, học viên cao học đang

học tập, nghiên cứu ở khoa và các sinh viên giỏi năm cuối khóa, các chuyên gia
trong lĩnh vực chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, kinh doanh,
dịch vụ trong và ngoài Viện có thể tham gia làm trợ giảng tại Viện.

3. Người chưa tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học khi được
tuyển dụng để làm giảng viên phải thực hiện chế độ tập sự chuyên môn.

4. Viện xây dựng và ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền và chế độ phụ
cấp của trợ giảng và nội dung tập sự của giảng viên.

5. Viện trưởng quyết định cử giảng viên hướng dẫn người tập sự theo đề
nghị của Khoa.

Chương VII
NGƯỜI HỌC

Điều 32. Người học tại Viện
1. Người học tại Viện bao gồm: Sinh viên của các chương trình đào tạo

đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương
trình đào tạo tiến sĩ; học viên bồi dưỡng ngắn hạn, thực hành, thực tập tại Viện;
sinh viên thuộc các chương trình trao đổi với các trường đối tác.

2. Người học tại Viện có thể là công dân Việt Nam, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài và người nước ngoài đáp ứng những điều kiện tuyển sinh hoặc
yêu cầu tiếp nhận theo thỏa thuận các chương trình trao đổi của Viện. Người học
là người nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu thủ tục về nhập cảnh và lưu trú
theo quy định của pháp luật và phải có bảo hiểm trong thời gian học tập tại
Viện.

Điều 33. Nhiệm vụ và quyền của người học
Người học có nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 60 của Luật Giáo

dục đại học và các nhiệm vụ, quyền cụ thể sau đây:
1. Thực hiện và tôn trọng quyền và nghĩa vụ của công dân; tôn trọng các

giá trị văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
2.  Nộp học phí và lệ phí đúng quy định.
3. Thực hiện các quy chế về đào tạo, về công tác sinh viên và các quy

định của pháp luật liên quan đến người học.
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4. Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình
khởi nghiệp do Viện tổ chức, chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối
tác nước ngoài, các chương trình học bổng hoặc hỗ trợ tài chính khác.

5. Được tham gia các chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ
năng mềm.

6. Được tạo điều kiện thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp trong và
ngoài nước.

Chương VIII
TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 34. Tài chính của Viện
1. Viện là đơn vị dự toán cấp 3. Nguồn tài chính của Viện gồm:
a. Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên của Viện do Ngân sách nhà

nước cấp;
b. Thu học phí, lệ phí từ người học;
c. Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, hoạt động khoa học và công

nghệ;
d. Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
đ. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để phát

triển giáo dục theo quy định của pháp luật;
e. Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà biếu, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân ở

trong nước và nước ngoài;
g. Các nguồn thu hợp pháp khác.
2. Viện tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính trên cơ sở dự toán đã được

phê duyệt hoặc nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ
Giáo dục và Đào tạo và phân cấp của Đại học Đà Nẵng; tự chủ mức thu theo
quy định của pháp luật trong phạm vi quyền tự chủ được phân cấp, mức chi đối
với các hoạt động do Viện thực hiện trên cơ sở quy định của Nhà nước, Quy chế
chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

3. Viện trưởng có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội
bộ của Viện sau khi được Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt. Quy chế chi
tiêu nội bộ của Viện là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát và
là căn cứ để Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm soát chi.

4. Theo yêu cầu phát triển, Viện có thể đề xuất một số cơ chế đặc thù về
tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Viện thực hiện chế độ kế toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực
hiện chế độ dự toán, quyết toán hàng năm và báo cáo tài chính theo quy định của
Đại học Đà Nẵng và Bộ Tài chính.

Điều 35. Cơ sở vật chất của Viện
1. Cơ sở vật chất của Viện bao gồm cơ sở vật chất do Đại học Đà Nẵng

trang bị và cơ sở vật chất do Viện tự trang bị hoặc do các cá nhân, tổ chức tặng.
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2. Viện chủ động trong việc đầu tư, sửa chữa các thiết bị, tài sản và thuê
mướn cơ sở vật chất theo quy định của Đại học Đà Nẵng. Tất cả tài sản, thiết bị
của Viện đều phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước về
chế độ quản lý tài chính và công sản.

Chương IX
QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA VIỆN VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ

NGOÀI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điều 36. Quan hệ công tác với các đơn vị trong Đại học Đà Nẵng
1. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh là đơn vị nghiên cứu, đào tạo

thuộc Đại học Đà Nẵng. Quan hệ giữa Viện và Đại học Đà Nẵng thực hiện theo
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành
viên, các văn bản có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định quản
lý của Đại học Đà Nẵng.

2. Viện và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc
Đại học Đà Nẵng có quan hệ phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, khoa
học công nghệ và các hoạt động khác nhằm phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu
quả các nguồn lực chung của Đại học Đà Nẵng và phát huy thế mạnh của các
chương trình hợp tác quốc tế giữa Viện với các đối tác Vương quốc Anh.

3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học
Đà Nẵng có trách nhiệm chia sẻ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để hỗ trợ Viện
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Đại học Đà Nẵng giao.

Điều 37. Quan hệ công tác với các đơn vị ngoài Đại học Đà Nẵng
1. Viện chủ động thiết lập mối quan hệ và ký kết các văn bản hợp tác với

các đơn vị ngoài Đại học Đà Nẵng theo quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Đại học Đà Nẵng để phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ.

2. Viện phối hợp với địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp
trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và việc tuyển
dụng người học đã tốt nghiệp; ký các hợp đồng đào tạo, các hợp đồng khoa học
và công nghệ.

3. Viện phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức nghề
nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học; kết hợp chặt chẽ
giữa giáo dục tại nhà trường, gia đình và xã hội.

4. Viện phối hợp với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các
cơ quan thông tin đại chúng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể
thao, tạo môi trường giáo dục lành mạnh; phát hiện và bồi dưỡng những người
học có năng khiếu về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

5. Viện phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tạo cơ hội cho
giảng viên và người học được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi
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các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn, hoạt động xã hội, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, đồng thời giới thiệu, quảng bá về hình ảnh và thế mạnh của Viện.

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh có trách nhiệm cụ thể hóa các

quy định của Quy chế này để triển khai thực hiện trong các hoạt động của Viện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc,

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan kịp thời đề xuất kiến nghị để Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét điều
chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Viện./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)
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