
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐH .  HÀNG HẢI  Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc 

Số :  1465 /QĐ-ĐHHH Hả i  Phòng,  ngày  22 tháng  6 năm 2012  

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc Ban hành Quy định về  Tổ chức và Hoạt động của các                               

Ban chuyên ngành trong công tác  đào tạo sau đạ i  học                                
tạ i  Trường Đạ i  học Hàng hả i 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI  

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-TC ngày 07 tháng 7 năm 1976 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Hàng hải; 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành tại Trường Đại học Hàng 
hải; Quy định về Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành tại Trường 
Đại học Hàng hải; 

Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về Tổ chức và 
Hoạt động của các Ban chuyên ngành trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường 
Đại học Hàng hải”. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Điều 3: Các ông (bà) Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan thuộc Trường, Trưởng các Ban chuyên ngành chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

       HIỆU TRƯỞNG 

               (Đã ký) 

 

PGS.TS. Lương Công Nhớ 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 
- Như Điều 3; 
- Lưu ĐTSĐH 
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     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUI ĐỊNH 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC                                                                      

BAN CHUYÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                                     
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1465/QĐ-ĐHHH, ngày 22 tháng 6 năm 2012 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải) 

 

CHƯƠNG 1 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Ban chuyên ngành là đơn vị trực thuộc Viện Đào tạo sau đại học 

trong hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Hàng hải, được thành lập 

theo Quyết định số 1464/QĐ-ĐHHH ngày 22/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hàng hải. Ban chuyên ngành có trụ sở đặt tại khu vực làm việc của Viện Đào 

tạo sau đại học – Trường Đại học Hàng hải, tầng 1, nhà A6, khu Hiệu Bộ, địa chỉ số 

484 – Lạch Tray – Hải Phòng.   

Điều 2. Ban chuyên ngành là đơn vị chuyên môn hoạt động đào tạo sau đại 

học phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giao dưới sự quản lý của Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Hàng hải. 

 

CHƯƠNG 2  

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHUYÊN NGÀNH 

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chuyên ngành: 

1. Xây dựng Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 

ngành hoặc chuyên ngành được Nhà trường giao. 



 

 

3

2. Xây dựng Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, sửa chữa, 

bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo đã xây dựng cho phù hợp với yêu cầu 

đào tạo thực tế. 

3. Chủ trì tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần trong chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của ngành hoặc chuyên ngành được 

giao. 

4. Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và các tài liệu tham khảo phục vụ 

công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường. 

5. Tham gia giải quyết các công việc liên quan được quy định trong Quy 

định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hàng hải ban 

hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHHH ngày 24/5/2012 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải. Tham gia giải quyết các công việc liên quan được quy 

định trong Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hàng hải ban hành 

kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-ĐHHH-SĐH ngày 30/7/2010 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải. 

Điều 4. Quyền hạn của Ban chuyên ngành: 

1. Được hưởng các chế độ chính sách do Nhà trường quyết định có liên 

quan tới quá trình hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường. 

2. Được bố trí nơi làm việc và các trang thiết cần thiết cho giải quyết công 

việc liên quan. 

CHƯƠNG 3  

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHUYÊN NGÀNH 

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban chuyên ngành, gồm: 

1. Trưởng ban: là cán bộ thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, có học 

hàm, học vị GS hoặc PGS, TSKH hoặc TS, có uy tín cao trong cán bộ giảng dạy 

thuộc ngành hoặc chuyên ngành. 

2. Phó trưởng ban: là cán bộ thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, có 
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học hàm, học vị GS hoặc PGS, TSKH hoặc TS, có uy tín cao trong cán bộ giảng 

dạy thuộc ngành hoặc chuyên ngành. 

3. Ủy viên thư ký: là cán bộ thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, có học 

vị TS trở lên, có uy tín cao trong cán bộ giảng dạy thuộc ngành hoặc chuyên ngành. 

4. Hai ủy viên: là cán bộ thuộc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, có học 

hàm, học vị GS hoặc PGS, TSKH hoặc TS, có uy tín cao trong cán bộ giảng dạy 

thuộc ngành hoặc chuyên ngành. 

5. Các thành viên của Ban chuyên ngành do Hiệu trưởng Trường Đại học 

Hàng hải Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban chuyên ngành: 

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Viện Đào tạo sau đại học về hoạt 

động của Ban chuyên ngành liên quan đến công tác đào tạo sau đại học. 

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban chuyên ngành; là 

người đại diện cho Ban chuyên ngành trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài Trường có liên quan tới công tác đào tạo sau đại học. 

3. Được phép yêu cầu tổ chức hội nghị các cán bộ giảng dạy thuộc ngành, 

hoặc chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại 

học của Ban. 

 

CHƯƠNG 4  

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHUYÊN NGÀNH 

Điều 7. Ban chuyên ngành hoạt động theo nguyên tắc sau: 

1. Hoạt động của Ban chuyên ngành nằm trong phạm vi quy định tại điều 2 

của Quyết định số 1464/QĐ-ĐHHH, ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hàng hải về việc Kiện toàn tổ chức các Ban chuyên ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các quy định cụ thể tại Quy định này. 

2. Các hoạt động của Ban chuyên ngành thông qua các nhiệm vụ, kế hoạch 

được Hiệu trưởng giao qua Viện Đào tạo sau đại học. 
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3. Định kỳ 3 tháng một lần, Ban chuyên ngành tổ chức họp giao ban để giải 

quyết các công việc liên quan tới công tác giảng dạy sau đại học, hướng dẫn luận 

văn, luận án và lập kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành và các công 

tác liên quan khác. 

Điều 8. Tổ chức quản lý lao động 

1. Biên chế chuyên trách và quỹ hoạt động của Ban chuyên ngành do Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hàng hải quy định. 

2. Trưởng ban chuyên ngành phải tuân thủ chế độ chính sách sử dụng và đãi 

ngộ đối với cán bộ tham gia đào tạo sau đại học theo quy định chung. 

Điều 9. Việc tổ chức lại, giải thể Ban chuyên ngành do Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải quyết định, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại 

học. 

 

CHƯƠNG 5  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Mọi thành viên trong Ban chuyên ngành và các giảng viên thuộc 

chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện nghiệm túc Quy định này, có ý thức đóng 

góp xây dựng Ban chuyên ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Trưởng ban 

chuyên ngành phân công. 

Điều 11. Quy định này được lập ra để quản lý và điều hành Ban chuyên 

ngành; trong quá trình hoạt động sẽ được sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với thực 

tiễn và quy định của pháp luật./. 

       HIỆU TRƯỞNG 

            (Đã ký) 

 
 
 
PGS.TS. Lương Công Nhớ 


