
 



Education system   | Evaluation chart  

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 

2 Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ | Nuffic | Bản 2, Tháng Sáu 2010 | Phiên bản 5, Tháng Bảy 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại trừ những trường hợp phát ngôn, hình ảnh và minh họa, ấn phẩm này phải 

tuân theo Giấy phép Ghi nhận bản quyền phi thương mại 3.0- Creative Commons 

Attribution Non- Commercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0). Để biết thêm thông tin 

về việc tái sử dụng ấn phẩm này xin hãy truy cập website. 

https://www.nuffic.nl/en/home/copyright. 

http://www.nuffic.nl/en/home/copyright


Education system   | Evaluation chart  

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 

3 Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ | Nuffic | Bản 2, Tháng Sáu 2010 | Phiên bản 5, Tháng Bảy 2018 

 

 

 Hệ thống Giáo dục Hoa Kỳ 

 

  



Education system   | Evaluation chart  

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 

4 Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ | Nuffic | Bản 2, Tháng Sáu 2010 | Phiên bản 5, Tháng Bảy 2018 

 

 

L

1 

 Bảng Đánh giá 

Cột trái trong bảng dưới đây liệt kê những văn bằng phổ biến nhất có thể áp dụng 

để nhập học đại học. Những cột còn lại so sánh với Hà Lan, với mức tương ứng trong 

Khung Trình độ Hà Lan và châu Âu. 

 

 Giới thiệu 

Hoa Kỳ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang, một đặc khu 

liên bang (thủ đô) và bốn vùng lãnh thổ. Tổng thống là người đứng đầu đất nước. 

Bộ Giáo dục Quốc gia là cơ quan đưa ra các hướng dẫn liên quan đến chính sách 

giáo dục phổ cập, thu thập dữ liệu, trợ cấp giải thưởng và học bổng, nhưng có ít ảnh 

hưởng đến nội dung chương trình học tập, kết quả học tập hay chất lượng giáo dục - 

những nhiệm vụ này đã được giao cho từng tiểu bang chịu trách nhiệm về giáo dục tiểu 

học, giáo dục trung học và một phần giáo dục đại học. Mỗi tiểu bang có Hội đồng Giáo 

dục Tiểu bang chịu trách nhiệm về chính sách giáo dục, ngân sách cho giáo dục và đảm 

bảo chất lượng ở cấp tiểu học và trung học. 

Hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ rất đa dạng, với sự khác biệt lớn về trình độ, nội 

dung và chất lượng. Không có kì thi đầu ra chuẩn hóa nào cho bất kì bậc giáo dục nào. Vì 
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lý do này, khái niệm tiêu chuẩn nhập học và trình độ kết quả học tập không tồn tại trong 

hệ thống giáo dục Mỹ. Điều này có nghĩa là nội dung của chương trình liên quan phải 

luôn được giám định để xác định xem khóa học sẽ được đánh giá như thế nào; bản thân 

văn bằng chỉ chỉ ra một phần nhỏ đánh giá khóa học. 

Tất cả các cấp học, từ tiểu học đến đại học được đào tạo ở cả các trường công lập 

và trường tư. Mặc dù số lượng các cơ sở giáo dục đại học tư thục cao hơn nhiều so với 

các cơ sở công lập, nhưng số sinh viên lại ngược lại: nhiều sinh viên học tại các trường 

công lập hơn. Loại cơ sở giáo dục (ví dụ công lập hay tư thục) không quyết định trình độ 

hay chất lượng, và tất cả các cơ sở giáo dục phải được công nhận theo cùng một phương 

thức. Xem phần Bảo đảm chất lượng và chứng nhận. 

Một năm học bắt đầu từ Tháng 9 đến tháng 5/6 năm sau, giáo dục phổ cập bắt 

buộc đến năm 16 hoặc 18 tuổi, tùy thuộc vào từng bang. Ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh. 

 Giáo dục tiểu học và phổ thông  

Tại Hoa Kỳ, giáo dục tiểu học kéo dài 6 năm, tiếp đến là 6 năm giáo dục phổ 

thông. 12 năm học (hoặc lớp) này được chia chính xác như thế nào tùy thuộc vào mỗi 

bang hoặc từng trường. Cách chia phổ biến nhất là 6 cộng 3 cộng 3 (tiểu học cộng trung 

học cơ sở cộng trung học phổ thông); 6 cộng 2 cộng 4 (tiểu học cộng trung học cơ sở 

cộng trung học phổ thông) và 8 cộng 4 (tiểu học cộng trung học phổ thông). Ở bất kì 

dạng phân chia giáo dục nào, hệ giáo dục phổ thông cũng bắt đầu từ năm lớp 7 là khi học 

sinh bắt đầu được giáo viên bộ môn hướng dẫn từng môn học cụ thể.  

Giáo dục phổ thông vốn dĩ gần như là chương trình phổ cập; việc chọn các môn 

học nghề - kĩ thuật (vocational - technicial) đa dạng tùy thuộc vào mỗi trường hay mỗi 

khu vực.  

Chương trình giảng dạy 6 môn học cơ bản bao gồm Tiếng Anh, Toán học, Khoa 

học, Khoa học Xã hội, Nghệ thuật Trực quan, và giáo dục thể chất, mỗi năm sẽ bổ sung 

thêm các môn chuyên ngành liên quan với trình độ nâng cao hoặc một lĩnh vực riêng 

thuộc chuyên ngành đó. Ví dụ, môn tiếng Anh bao gồm môn văn học sáng tạo (creative 

writing), văn học Anh hoặc Mỹ và truyền thông đại chúng; môn học tự chọn bao gồm 

một ngoại ngữ, kinh tế hoặc lịch sử của một nước cụ thể. Ở những trường tốt, các môn 

học tự chọn có thể rất đa dạng.  
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Đào tạo toán học bậc Giáo dục phổ thông ở Mỹ khác so với nhiều quốc gia; 

chương trình giảng dạy của Mỹ theo một trình tự các dạng toán học cụ thể, mỗi dạng 

được học 5 giờ mỗi tuần trong vòng 1 năm. Học sinh sẽ bắt đầu bằng môn đại số 1 vào 

lớp 8 hoặc lớp 9, và các năm kế tiếp là 1 năm Hình học, sau đó là đại số 2 hoặc tích phân 

và vi phân. Tùy vào chương trình học từng trường đưa ra, học sinh có thể chọn từ các 

môn toán bổ trợ ví dụ như toán lượng giác hoặc toán giải tích.  

Vào cuối năm thứ 12, bất kể là hoàn thành chương trình nào thì học sinh cũng 

được trao bằng tốt nghiệp như nhau. Bằng này thường được biết tới như Bằng Tốt nghiệp 

Trung học Phổ thông – High School Diploma, tuy nhiên hầu hết bằng này chỉ có tên 

Diploma cùng với tên của trường trung học phổ thông được viết lên trên. Mỗi bang quy 

định những yêu cầu tối thiểu riêng để cấp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thể hiện 

qua số lượng tín chỉ tối thiểu phải đạt được trong 4 năm cuối (từ lớp 9 đến lớp 12) chia 

cho 6 môn chính. Tổng số tín chỉ là khoảng 20, bao gồm cả tín chỉ của các môn không 

liên quan đến học thuật như sức khỏe và giáo dục thể chất.  

Học sinh có thể chọn các môn tự chọn theo năng khiếu và nguyện vọng của mình. 

Học sinh chỉ đạt yêu cầu tối thiểu vẫn có thể tốt nghiệp và được cấp bằng Tốt nghiệp 

Trung học Phổ thông, nhưng nếu muốn tiếp tục theo học đại học (thậm chí là các học 

viện chất lượng trung bình) học sinh sẽ phải đạt hơn điều kiện tối thiểu. Do sự khác biệt 

trong nội dung chương trình học, đánh giá Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại Hà 

Lan có thể đa dạng từ bằng VMBO-T (khá hiếm) đến văn bằng VWO. Tuy nhiên, trong 

phần lớn trường hợp, Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông được đánh giá tương đương 

bằng HAVO. 

Một số văn bằng được đánh giá bằng trình độ HAVO, học sinh nên hoàn thành 

một chương trình dự đại học (phổ biến hiện nay). Có một chương trình giáo dục khá khắt 

khe gồm các môn học nâng cao mà nếu học sinh đạt kết quả cao có thể được đánh giá có 

giá trị như bằng VWO (Châu Âu). Hình thức giáo dục này dành cho bất kì sinh viên nào 

muốn được nhận vào các hệ thống giáo dục cạnh tranh cao hay muốn được nhập học vào 

các cơ sở giáo dục đại học chọn lọc cao.  

Một số tên của chương trình được gọi theo môn học nâng cao với những tên đặc 

trưng như “honor” – danh dự hay “Advanced placement” – Chương trình AP - Xếp lớp 

nâng cao; với môn toán, học sinh phải hoàn thành môn đại số 2, giải tích và (ít hơn) là 

môn lượng giác cộng với 2 môn bắt buộc là đại số và hình học. Với môn khoa học tự 
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nhiên, môn khoa học và sinh học thường có thêm 1 năm học bổ trợ môn hóa học và 1 

năm vật lý. Học sinh sẽ đạt ít nhất 16 tín chỉ với các môn học thuật, điểm SAT cao (SATs 

là kì thi đầu vào đánh giá trình độ toán học, khả năng tiếng Anh cũng như kiến thức của 

một số môn nhất định) và điểm trung bình (GPA) 3.0 hoặc cao hơn. 

Các môn học trong khóa xếp lớp nâng cao- Advanced Placement (AP) là những 

môn bổ trợ duy nhất phải kiểm tra ở bên ngoài, điểm này gần giống với Kì thi giáo dục 

phổ thông Châu Âu. Mỗi môn AP đều được đào tạo với trình độ tương đương với hệ giáo 

dục Đại học ở Mỹ và mỗi môn học kết thúc bằng một kì thi quốc gia. Điểm thi dao động 

từ 1 (thấp nhất) đến 5 (cao nhất). EP-Nuffic đề xuất đánh giá Bằng Tốt nghiệp Trung học 

Phổ thông tại trình độ VWO nếu một học sinh đạt được điểm 3, 4 hoặc 5 trong những bài 

kiểm tra ít nhất 4 môn học AP. (Đề xuất này chỉ áp dụng cho những môn học AP được 

quản lý bằng một kỳ kiểm tra; cũng có thể học những tài liệu trình dộ AP mà không cần 

tham dự kỳ kiểm tra.) Với cách đánh giá này, báo cáo điểm AP được yêu cầu (được gửi 

trực tiếp từ Hội đồng trường Đại học) thêm với học bạ chính thức. Lưu ý, học sinh thi ít 

hơn 4 môn AP vẫn có thể được nhận Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông - tương 

đương với bằng VWO (Châu Âu), với điều kiện là học sinh phải hoàn thành một chương 

trình học thách thức như được đề cập bên trên.  

Người chưa hoàn thành chương trình phổ cập mà vẫn muốn có bằng Tốt Nghiệp 

trung học phổ thông (High school diploma) thì có thể thi lấy bằng GED - (General 

Educational Development - Bằng phát triển giáo dục phổ cập). Muốn có bằng này học 

sinh phải vượt qua một kì khi trắc nghiệm 5 môn học (Nghệ thuật ngôn ngữ - viết, khoa 

học xã hội, khoa học, nghệ thuật ngôn ngữ - đọc; toán) 

 Trường quốc tế Mỹ 

Một số lượng tương đối lớn học sinh ứng tuyển vào những cơ sở giáo dục đại học 

Hà Lan có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông của một trương quốc tế. Những chương 

trình học này thường tương đương vớ những chương trình miêu tả bên trên theo mục 

đích, nội dung, thời gian và cấp bậc, bao gồm tất cả mức độ. Điều quan trọng nhất liên 

quan tới những trường quốc tế Mỹ là có được công nhận hay không. Hầu hết các trường 

này đưa ra một chương trình giảng dạy kiểu Mỹ (American - style) từ những khu vực 

ngoài Mỹ đã được kiểm định. Việc kiểm tra bằng này trước quá trình đánh giá rất quan 
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trọng. Để biết thêm thông tin về quá trình kiểm định các trường trung học kể cả các 

trường quốc tế Mỹ tại nước ngoài, xem phần Đảm bảo và Kiểm định chất lượng. 

 Nhập học đại học  

Sự khác biệt lớn về trình độ và chất lượng giữa các cơ sở giáo dục đại học cũng 

được thể hiện ở sự khác biệt trong điều kiện đầu vào. Những yêu cầu này thường dựa vào 

tỉ lệ chọi khi tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển của học sinh. Với các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ, 

họ áp dụng “chính sách mở”, không đưa ra quá nhiều tiểu chuẩn chọn lọc. Các cơ sở giáo 

dục áp dụng chính sách mở thường sẽ nhận tất cả các học sinh ứng tuyển, với điều kiện là 

sinh viên trên 18 tuổi và phải có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoăc bằng GED.  

Một số ít các cơ sở giáo dục tuyến đầu bao gồm một số lượng nhỏ các cơ sở giáo 

dục xét tuyển sinh viên theo những tiêu chí kể trên và theo một số tiêu chí khác: trình độ, 

nội dung chương trình và kết quả 4 năm cuối trung học, SATs và những bài kiểm tra đầu 

vào khác. Một yếu tố rất quan trọng nữa là việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại 

khóa, có khả năng lãnh đạo cũng như thư giới thiệu và bài luận văn ứng tuyển.  

Hấu hết các trường đại học nằm giữa hai thái cực, một số mang tính chọn lọc cao 

hơn, số khác mở cửa hơn. Tuy nhiên nên lưu ý là không phải tính chọn lọc (hay thiếu 

chọn lọc) của một cơ sở giáo dục là tiêu chí duy nhất để đánh giá một cơ sở giáo dục. 

Một cơ sở giáo dục có thể áp dụng chính sách mở nhưng phần trăm sinh viên tốt nghiệp 

được trao bằng thực ra rất hạn chế. Nói cách khác, việc chọn lọc diễn ra trong suốt quá 

trình đào tạo cũng như quá trình nhập học.  

 Giáo dục Đại học 

Một khía cạnh quan trọng của hệ thống giáo dục Đại học Mỹ là tính bao hàm của 

hệ thống giáo dục - có nghĩa bất cứ ai muốn học Đại học hay tham gia bất cứ khóa học 

nào đều được.  

Tất cả các chương trình đào tạo Đại học đều yêu cầu bằng Tốt nghiệp Trung học 

Phổ thông, và loại bằng không thể hiện thực tế sinh viên đã hoàn thành Chương Trình 

Đại học hay không mà thể hiện sinh viên đã học ở trường nào, trình độ nào. Mặc dù danh 

hiệu bằng thường được cấp thường hạn chế như danh hiệu bằng trong giáo dục phổ thông 

nhưng sự khác biệt về trình độ và nội dung đào tạo có thể rất lớn. Có các chương trình 2 

năm dạng MBO (MBO - type) tại các trường Cao đẳng cộng đồng; chương trình đào tạo 
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trước và sau tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học lên đến Bậc tiến sĩ cũng như 

chương trình chuyên ngành bậc cao sau Cử nhân (post - bachelor advanced professional 

programmes) về Y khoa và luật.  

Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành không khác nhiều so với chương 

trình đào tạo học thuật thông thường; cả hai chương trình này đều có thể được kết hợp 

thành chương trình cấp bằng tại các cơ sở giáo dục. Sinh viên học chương trình Cử Nhân 

có thể chọn nhiều môn tự chọn, có nghĩa là một định hướng chuyên ngành có thể mở 

rộng thêm các môn học mang tính học thuật hơn và ngược lại.  

Ở Hoa Kỳ có khoảng hơn 400 cơ sở giáo dục tư nhân và công lập. Trên thực tế, 

một cơ sở giáo dục công lập hay tư nhân không quyết định đến chất lượng hay trình độ 

các chương trình đào tạo được cung cấp. Tương tự như vậy đối với Cao đẳng - College 

và Đại học - University, 2 thuật ngữ này hoàn toàn có thể thay thế cho nhau. Cao đẳng 

hay Đại học thì đều có thể có các chương trình đạo tạo tốt hoặc đạt chuẩn. Thực chất 

điểm khác nhau giữa cao đẳng và đại học là đại học có cả chương trình đạo tạo trước và 

sau tốt nghiệp và có nhiều trường đạo tạo chuyên môn hơn trong khi cao đẳng chỉ tập 

trung đào tạo những chương trình giáo dục đại học. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp 

ngoại lệ. 

 Bằng giáo dục đại học (Higher education degrees) 

Bởi vì giáo dục đại học và giáo dục đại học chuyên môn ở Mỹ về cơ bản không 

khác nhau, nên bản tóm tắt dưới đây đề cập đến loại bằng chung có thể cấp cho cả hai 

chương trình này. 

Bằng cao đẳng - Associate’s degree 

Chương trình bằng cao đẳng là chương trình cấp bởi trường cao đằng hệ 2 năm 

(cao đẳng sơ cấp - Junior Colleges hoặc Cao đẳng cộng đồng - community colleges) hoặc 

cao đẳng đại học hệ 4 năm, chương trình học kéo dài 2 năm. Hầu hết các cao đẳng cộng 

đồng đều áp dụng chính sách mở, nhưng các chương trình cụ thể như (chuyên ngành kĩ 

thuật, điều dưỡng và hầu hết các chương trình chuyển tiếp) sẽ trải qua một vài quá trình 

chọn lọc.  

Nhìn chung, có 2 loại chương trình đạo tạo được cấp Bằng Cao đẳng.  

1. Các chương trình định hướng nghề nghiệp chuẩn bị sinh viên cho việc đi làm 

lập tức tại một bậc có tương đương với văn bàng MBO (bậc 4), và 
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2. Chương trình đào tạo truyển tiếp mang bản chất là dạy nghề hay chương trình 

chung mà có đủ các môn giáo dục đại cương - Liberal arts (như là Tiếng Anh, 

Khoa học, Khoa học Xã hội,…) cho phép sinh viên có thể chuyển tiếp sang 

năm 3 của chương trình cử nhân sau khi đã đc nhận bằng Cao đẳng. 

Danh hiệu của bằng thường thể hiện chương trình đào tạo là ngành Khoa học Xac 

hội hay Khoa học Tự nhiên. Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội - Associate in Arts (AA), 

Bằng Cao đẳng Khoa học Tự nhiên - Associate in Science (AS), Bằng Cao đẳng Nghệ 

thuật ứng dụng - Associate in Applied Arts (AAA), Bằng Cao đẳng Khoa học ứng dụng - 

Associate in Applied Science (AAS).  

Bằng cử nhân - Bachelor’s degree 

Bằng Cử nhân được cấp bởi trường cao đẳng hoặc đại học hệ 4 năm khi kết thúc 

chương trình đạo tạo đại học kéo dài 4 năm, thường thể hiện bằng số tín chỉ tối thiểu. Hầu 

hết các chương trình sẽ bao gồm các môn học đại cương (nghệ thuật khai phóng) và môn 

tự chọn (kể cả môn liên quan hay không liên quan đến ngành học), môn chuyên ngành và 

đôi khi có thêm chuyên ngành phụ. Mặc dù 4 năm học đại cương không phải là hiếm, 

nhưng thường sẽ có các chương trình học mở rộng dựa trên các chuyên ngành đó.  

Tại một số trường, sinh viên năm thứ 4 phải làm phương pháp nghiên cứu và hoàn 

thành dự án nghiên cứu hoặc luận văn tốt nghiệp. Nếu trong chương trình đào tạo có cả 

thực tập thì chương tình thực tập đó thường không kéo dài hơn vài tháng. Khóa học sẽ kết 

thúc ngay sau khi sinh viên đạt số tín chỉ yêu cầu, với sự phân chia định sẵn theo trình độ 

và nội dung chương trình. Không có thi cuối kì. Tên của bằng biểu thị chương trình học 

là ngành xã hội hay tự nhiên: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội (BA); Bằng Cử nhân Khoa 

học Tự nhiên (BS). 

Ghi chú:  

Vì chương trình cử nhân Mỹ rất rộng nên trong hầu hết các trường hợp nội dung 

văn bằng chỉ so sánh được phần nào so với chương trình cử nhân ở nhiều nước khác. 

Bằng thạc sĩ - Master’s degree 

Tất cả các khóa học sau chương trình cử nhân được cấp tại trường mà sinh viên tốt 

nghiệp, thông thường (nhưng không phải luôn luôn như vậy) tại một trường đại học. Mỗi 

trường có Bộ phận riêng để tuyển sinh vào chương trình sau đại học. Tất cả ứng viên đều 

phải có bằng cử nhân và thêm một số yêu cầu khác phụ thuộc vào tính chọn lọc của mỗi 
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cơ sở giáo dục hay chuyên ngành. Các yêu cầu bổ sung này có thể liên quan đến điểm 

GPA, những môn học ưu tiên, kỳ thi tuyển sinh đầu vào, trình độ ngoại ngữ,…  

Chương trình thạc sĩ có thể kéo dài từ 1 đến 3 năm tùy thuộc vào chuyên môn và 

số tín chỉ yêu cầu. Trái ngược với các chương trình cử nhân, các chương trình thạc sĩ rất 

chuyên biệt, thường tập trung vào một chuyên ngành. Cũng có nhiều chương trình thạc sĩ 

liên ngành, nghiên cứu một chủ đề trung tâm của nhiều lĩnh vực khác nhau. Sinh viên có 

thể lựa chọn các chương trình học thạc sĩ học thuật hoặc chương trình chuyên môn. Các 

chương trình thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu thường yêu cầu sinh viên một Luận án 

và / hoặc 1 bài kiểm tra toàn diện. Chương trình đào tạo chuyên môn cũng có yêu cầu 

như vậy tuy nhiên tập trung vào chuyên ngành trình độ nâng cao.  

Các chương trình thạc sĩ chuyên ngành thường mất nhiều thời gian hơn (2/3 năm) 

và lĩnh vực nghiên cứu được thể hiện trong bằng, ví dụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - 

Master of Business Administration, Thạc sỹ Công tác Xã hội - Master of Social Work, 

Thạc sĩ Y tế công cộng - Master of Public Health, Thạc sĩ Thần học - Master of Divinity. 

Sinh viên tốt nghiệp của các chương trình nghiên cứu theo định hướng nghiên cứu 

thường được trao bằng Thạc sỹ Khoa học Xã hội (MA) hoặc bằng Thạc sỹ Khoa học Tự 

nhiên (MS). 

Bằng Tiến sĩ - Doctor of Philosophy (PhD) 

Chương trình Tiến sĩ PhD được đào tạo tại các trường sinh viên tốt nghiệp và các 

trường đại học, cơ bản gồm các bước sau: ít nhất một năm học trên lớp qua giảng dạy, kì 

thi nói và thi viết tổng quát (kì thi chất lượng), tiến hành nghiên cứu tùy vào giấy nhâp 

học chính thức của nghiên cứu sinh, môn viết và bảo vệ luận án.  

Chương trình Tiến sĩ PhD yêu cầu bằng thạc sỹ, tuy nhiên không ít các trường đại 

học nghiên cứu có chọn lọc xem xét nguyện vọng của sinh viên dù chỉ có bằng cử nhân. 

Trong trường hợp này thì toàn bộ khóa học sẽ kéo dài hơn. Thời lượng của Chương trình 

tiến sĩ PhD phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thông thường sẽ là 5/6 năm khi đã có bằng 

thạc sỹ. Quá trình nhập học diễn ra rất chọn lọc.  

Bằng chuyên môn nâng cao - Advanced professional degrees 

Bằng chuyên môn nâng cao thuộc lĩnh vực riêng biệt. Các chương trình này trang 

bị cho sinh viên chuyên ngành nghề nghiệp chủ yếu là Y Khoa và Luật. Điều kiện nhập 

học là bằng cử nhân và một phần dự bị chuyên ngành ví dụ như chương trình Dự bị Y 
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khoa (pre - medicine) hoặc dự bị Luật (pre - law), thêm vào đó là kì thi đầu vào và các 

tiêu chí lựa chọn được kể trên. Quá trình nhập học rất chọn lọc.  

Các khóa học kéo dài từ 3 năm đối với Tiến sĩ luật (Juris Doctor); 4 năm với Bác 

sĩ Y khoa (MD - Doctor of Medicine), Bác sĩ Phẫu thuật nha khoa - Doctor of Dental 

Surgery (DDS) và Bác sĩ Thú y - Doctor of Veterinary Medicine (DVM). Trong trường 

hợp này từ “Doctor” thể hiện lĩnh vực chuyên môn là Bác sĩ không phải là tiến sĩ -PhD. 

Những chứng chỉ này yêu cầu nhập học bao gồm kỳ thi gọi là kỳ thi giấy phép, kỳ thi này 

được quản lý cấp bang. Dựa trên kết quả kỳ thi, giấy phép chính thức (giấy phép hành 

nghề) được trao cho học viên để tiến hành nghề tại bang quản lý. 

 Hệ thống đánh giá  

Hệ thống điểm 

Hệ thống dưới đây áp dụng cho tất cả các hệ giáo dục Phổ thông và Đại học, nếu 

không sẽ được thể hiện trong bảng điểm (có nhiều dạng cũng như các hệ thống điểm chi 

tiết hơn) 

 

Các kí tự phổ biến khác (Đặc biệt đối với giáo dục đại học) bao gồm: 
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 Hệ Thống tín chỉ  

Có rất nhiều hệ thống điểm tín chỉ để thể hiện khối lượng của chương trình đào 

tạo, tất cả đều dựa trên số giờ học chứ không phải tính toàn bộ chương trình học. Hệ 

thống phổ biến nhất được mô tả dưới đây. 

Ở bậc trung học phổ thông, 1 tín chỉ của một môn là 5 giờ học trên lớp mỗi tuần 

trong vòng 1 năm (xấp xỉ 36 tuần). Đôi khi cùng số giờ học ấy đạt được 5 tín chỉ. Ví dụ 

nếu một học sinh học môn vật lý 5 giờ một tuần trong suốt 36 tuần thì vào cuối năm học 

sinh viên sẽ đạt được 1 hoặc 5 tín chỉ phụ thuộc và hệ thống tín chỉ đang áp dụng.  

Ở bậc giáo dục đại học, mỗi tín chỉ thể hiện khoảng 1 giờ trên lớp và 2 giờ chuẩn bị.  

Việc xác định một cơ sở giáo dục sử dụng lịch kì học (15- 16 tuần) hay lịch quý 

(10-12 tuần) rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến khối lượng môn học. Điều này 

thường được thể hiện trong bảng điểm hoặc trong phần diễn giải bảng điểm. Một năm 

học theo kì thường được chia thành kì mùa thu và kì mùa xuân còn một năm học theo 

quý thường chia thành quý mùa thu, quý mùa đông và quý mùa xuân. Cả hai lịch đều có 

thể bao gồm một kì tự chọn là kì hè hoặc quý hè. 

1 tín chỉ kì = 1 giờ học mỗi tuần trong khoảng thời gian từ 15-16 tuần; 

Bằng cử nhân thường yêu cầu 120 tín chỉ kì (30 tín chỉ mỗi năm) 

1 tín chỉ quý = 1 giờ học mỗi tuần trong khoảng thời gian từ 10-12 tuần;  

Bằng cử nhân yêu cầu 180 tín chỉ quý (45 tín chỉ mỗi năm)  

Lớp giảng dạy thực hành - Practical instruction (làm việc trong phòng thí nghiệm 

- laboratory work/thực tập - internship) được định lượng khác so với các lớp lý thuyết: 

1 tín chỉ bằng 2-3 giờ học thực hành. 

Lưu ý: Trình độ trước và sau tốt nghiệp đều sử dụng một hệ thống tín chỉ giống 

nhau. Bởi vì sinh viên tốt nghiệp với cùng khoảng thời gian yêu cầu nhiều tín chỉ hơn, 

30 tín chỉ kì/ 45 tín chỉ quý so với chương trình học ½ năm  

 Đảm bảo và kiểm định chất lượng  

Giáo dục sau Trung học - Post-secondary education 

Hệ thống công nhận và đảm bảo chất lượng ở Mỹ gọi là Kiểm định - 

Accreditation, được thành lập từ Kiểm định cơ sở giáo dục (cho toàn bộ các cơ sở giáo 

dục) và Kiểm định chuyên ngành (cho từng chương trình học riêng biệt). Chính quyền 

liên bang không tham gia vào quá trình kiểm định mà được tiến hành bởi cơ quan kiểm 
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định ở 7 khu vực và một bộ phận lớn các cơ quan kiểm định chuyên môn/ chuyên 

ngành chịu trách nhiệm về nội dung của các chương trình đào tạo chuyên ngành.  

Ngoài ra có một số cơ quan kiểm định quốc gia đảm nhiệm việc kiểm định đối 

với các cơ sở giáo dục chương trình liên quan đến tôn giáo hay đào tạo nghề. Mục tiêu 

quan trọng nhất của công tác kiểm định các cơ sở giáo dục là xác định được mức độ mà 

một cơ sở giáo dục có khả năng đạt được nhiệm vụ đã đưa ra, và nếu cần thiết có thể 

đưa ra các đề xuất để cải thiện. Chính vì lý do này mà công tác kiểm định được coi như 

hệ thống đảm bảo chất lượng.  

Trên thực tế một cơ sở không nhất thiết cần phải kiểm định nếu như trình độ hay 

chất lượng đã rất cao, công tác kiểm định chủ yếu dành cho các cơ sở chỉ đáp ứng được 

các tiêu chí tối thiểu 

Hai tổ chức trong cơ quan phê duyệt kiểm định Hoa Kỳ đó là: Hội đồng Kiểm 

định Giáo dục đại học - Council for Higher Education Accreditation (CHEA) - tổ chức 

đánh giá tiêu chuẩn chất lượng kiểm định và Bộ Giáo dục Hoa Kì - U.S. Department of 

Education, DOE - cơ quan xét duyệt lại tất các các tổ chức kiểm định với mục đích hỗ 

trợ tài chính liên bang. Trước khi đánh giá một chương trình bằng cấp của Mỹ, điều 

quan trọng là cơ sở giáo dục này đảm bảo đã được công nhận bởi một trong bảy cơ 

quan kiểm định Cơ sở giáo dục khu vực thông qua CHEA hoặc DOE, hoặc đồng thời cả 

hai. Có một số cơ quan công nhận kiểm định khác nhưng để được quyền chuyển đổi tín 

chỉ hoặc nhập học vào chương trình học cao hơn tại Hà Lan, trong đa số các trường hợp 

quá trình học tập trước đây của học sinh phải được hoàn thành tại một cơ sở giáo dục 

được kiểm định. 

Bảy cơ quan kiểm định khu vực là: 

 Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng Trung Mỹ - Middle States Association 

of Colleges and Schools (MSCHE); 

 Hiệp hội các Trường học và Đại học New England - New England 

Association of Schools and Colleges (NEASC); 

 Hội đồng Cao học - Higher Learning Commission (HLC); 

 Hội đồng Trường học, Cao đẳng và Đại học Tây Bắc Mỹ - Northwest 

Association of Schools, Colleges and Universities (NWCCU); 

http://www.chea.org/
http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html
http://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html
https://www.msche.org/
https://www.msche.org/
http://www.neasc.org/
http://www.neasc.org/
http://www.hlcommission.org/
http://www.nwccu.org/
http://www.nwccu.org/
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 Hội đồng Trường học và Cao đẳng Nam Mỹ - Southern Association of 

Colleges and Schools (SACSCOC); 

 Hội đồng Cao đẳng trung cấp và Đại học WASC – WASC Senior College 

and University Commission (WSCUC); 

 Hội đồng Kiểm định Cao đẳng cộng đồng và Sơ cấp - Accrediting 

Commission for Community and Junior Colleges, Hiệp hội trường và đại học 

Tây Mỹ - Western Association of Schools and Colleges (ACCJC). 

Tất cả các cơ quan trên đều được CHEA và/hoặc DOE công nhận và các cơ sở 

giáo dục đại học được thẩm định đều được liệt kê trong website của 2 tổ chức này. 

Ở Mỹ, Kiểm định chuyên môn đặc biệt quan trọng với những ai cần công nhận 

về chuyên môn, và có liên quan đến những chuyên ngành yêu cầu loại kiểm định riêng 

này. Các tổ chức kiểm định chuyên ngành công nhận cho nhiều ngành nghề, tuy nhiên 

loại kiểm định chỉ được yêu cầu đối với các ngành liên quan đến an ninh công cộng (kĩ 

sư, nhân viên y/ trợ y, kiến trúc sư). Những đối tượng có thẩm quyền (viện, bộ, người 

sử dụng lao động) có thể sử dụng Kiểm định chuyên môn như là điều kiện bổ sung chất 

lượng cho một số chuyên ngành (quản trị kinh doanh, luật, kĩ sư). Có nghĩa là khóa học 

được hoàn thành bởi sinh viên tương lai phải được đánh giá và phê duyệt bằng bộ phận 

thẩm định đúng chuyên ngành liên quan.  

Lưu ý: Có một số cơ quan thẩm định giả mạo xuất hiện để công nhận cho các 

xưởng sản xuất bằng “degree mills” hay các cơ sở gian lận khác. Trong một vài trường 

hợp tên bằng giống hệt tên bằng được kiểm định, cũng gây hoang mang giữa các cơ 

quan thẩm định hợp pháp hay không hợp pháp. Xem thêm ở phẩn Tính xác thực trong 

phần Bộ hồ sơ bên dưới. 

Giáo dục phổ thông  

Mỗi cơ quan kiểm định khu vực có một hội đồng chuyên trách riêng công nhận 

các trường giáo dục phổ thông. Với các trường ngoài Mỹ cũng đào tạo theo chương 

trình trung học phổ thông của Mỹ thì việc kiểm tra xem trường đã được công nhận ở 

Mỹ hay chưa là rất quan trọng. 

Những trang web của những hội đồng kiểm định giáo dục phổ thông: 

 Hội đồng Liên hiệp những trường Giáo dục Phổ thông Trung Mỹ - 

Commission on secondary schools of the Middle States Association (MSA-CES)  

http://www.sacscoc.org/
http://www.sacscoc.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
http://www.accjc.org/
http://www.accjc.org/
http://www.accjc.org/
http://www.chea.org/
https://nuffic.sharepoint.com/sites/departments/ov/Documents/Afdelingsprojecten/Beschrijving%20Onderwijssystemen/Update%20onderwijssystemen/Definitieve%20versie%20voor%20plaatsing/Verenigde%20Staten/www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg6.html#NationallyRecognized
http://msa-cess.org/
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 Liên kết đến ba hội đồng riêng biệt của Liên hiệp Trường học và Cao đẳng 

New England (NEASC) được cung cấp tại trang web của NEASC: 

- Những Trường học độc lập PK – 12 

- Giáo dục Quốc tế PS – 12 

- Những Trường học công lập K – 12 

 AdvancED là một tổ chức bắt nguồn từ sự kết hợp của 3 hội đồng kiểm định: 

Hội đồng Liên hiệp Kiểm định và Cải thiện Học đường Trung tâm phía Bắc - 

North Central Association Commission on Accreditation và School 

Improvement (NCA CASI); Hội đồng Kiểm định Tây Bắc – Northwest 

Accreditation Commission (NWAC); Liên hiệp Hội đồng Kiểm định Cao 

đẳng và Trường học và Cải thiện Học đường vùng phía Nam - Southern 

Association 

of Colleges và Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI). 

 Hội đồng Kiểm địn Trường học, Liên hiệp Trường học và Đại học phía Tây – 

Accrediting Commission for Schools, Western Association for Schools and 

Colleges (ASCWASC). 

Ngoài các cơ quan kiểm định khu vực, có một số cơ quan giám định ở Mỹ cho 

các cơ sở giáo dục Phổ thông. Trong nhiều trường hợp, tình trạng của các cơ quan kiểm 

định này cũng như ai là người phụ trách các công việc tại đây không rõ ràng. Việc xác 

định một trường có giấy giám định hợp lệ hay không cũng có thể khó khăn. Các trường 

tư và các trường ngoài nước Mỹ hoàn toàn có thể cung cấp chương trình học kiểu Mỹ. 

Với các trường ở Mỹ, chúng tôi khuyến khích các trường đã có giám định khu vực và 

những trường được chấp thuận bởi ban kiểm định nhà nước (state board) được công 

nhận.  

Cần lưu ý kiểm tra trường có được kiểm định khu vực hay không thì đơn giản 

nhưng để được các ban kiểm định nhà nước chấp nhận có thể sẽ mất nhiều thời gian. 

Hầu hết các trường ở Mỹ ở các nước khác được kiểm định bởi một hiệp hội 

trong khu vực, tuy nhiên bạn có thể học ở các trường không có loại kiểm định này. 

Những trường này có thể được kiểm định bởi các tổ chức khác như Hội đồng Các 

trường quốc tế - Council of International Schools hoặc Hội đồng quốc gia các trường tư 

https://www.neasc.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.acswasc.org/
http://www.acswasc.org/
http://www.acswasc.org/
http://www.cois.org/
http://www.cois.org/
http://www.ncpsa.org/
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nhân – National Council for Private School Accreditation. Hai tổ chức này nhìn chung 

đã được các cơ quan ở Mỹ chấp thuận. 

 Các hiệp ước quốc tế. 

Hoa Kỳ có một số hiệp ước song phương và đa phương với các quốc gia cùng 

công nhận loại văn bằng, chứng chỉ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng truy 

cập vào website của Bộ giáo dục Hoa Kỳ. 

 Hồ sơ - Composition of file 

Điều quan trọng nhất đáng lưu tâm về thành phần hồ sơ đánh giá của Mỹ là bản 

thân bằng cấp không bao giờ cung cấp đủ thông tin để đánh giá. Học sinh tốt nghiệp 

giáo dục phổ thông hay đại học thì đều phải nộp cả bảng điểm học tập hay kết quả học 

tập của mình. Tài liệu này gồm thông tin về chương trình đào tạo, điểm, tín chỉ, ngày 

tốt nghiệp,... Rất khuyến khích việc cơ sở cấp bằng bắt buộc phải gửi Bảng điểm học 

tập chính thức của sinh viên tới cơ quan thẩm định ở quốc gia nhận hồ sơ. Bảng điểm 

có thể gửi trong một phong bì niêm phong hoặc qua dịch vụ chuyển phát điện tử bảo 

mật. Một bảng điểm chính thức sẽ không được trao tay cho sinh viên để đảm bảo tính 

tin cậy. Nếu sinh viên muốn chuyển sang cơ sở giáo dục đại học khác thì bắt buộc bảng 

điểm phải được gửi bởi cơ sở giáo dục học sinh theo học trước đó. 

Kết quả thi AP (Advanced Placement) của học sinh trung học phổ thông phải 

được gửi trực tiếp từ Hội đồng trường cao đẳng - College Board đến cơ quan đánh giá, 

cùng với bảng điểm chính thức 

Tính xác thực 

Bảng điểm chính thức phải được gửi trực tiếp từ các cơ sở giáo dục ở Mỹ là một 

phương thức hiệu quả nhằm đảm bảo tính xác thực của các tài liệu giáo dục. Khi xem 

xét tính xác thực của bằng, điều quan trọng là phát hiện được các xưởng cấp bằng bất 

hợp pháp “degree mills” hay “diploma mill”. Diploma mill thực ra không hề liên quan 

đến giáo dục mà chỉ là các doanh nghiệp bán các loại bằng từ trung học phổ thông đến 

Tiến sĩ mà không cần qua bất cứ quá trình đào tạo chính thức nào. Bố cục và các thuật 

ngữ trong các tài liệu được cấp bởi “Diploma mills” thường thể hiện là hoàn toàn được 

thẩm định ở Mỹ nhưng thực tế là không phải. Cách tốt nhất để kiểm tra các cơ sở giáo 

dục được công nhận hay không là qua website của CHEA. Nếu bạn có bất cú thắc mắc 

http://www.ncpsa.org/
https://www2.ed.gov/about/inits/ed/internationaled/bilateral.html
https://sites.ed.gov/international/what-we-do/cooperation-with-other-countries/
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gì, bạn luôn có thể liên lạc với Nuffic. Tại Nuffic Hà Lan cùng với Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) đã tạo ra điểm phối hợp Diploma Mills nhằm cung cấp thông tin về 

diploma mills. 

 Tổng quan các cơ sở Giáo dục đại học  

Website của Hội đồng kiểm định Giáo dục đại học Mỹ (CHEA) và danh sách các 

cơ sở Giáo dục đại học đã được công nhận (mục Database and Directories - dữ liệu và 

danh mục). Để tìm hiểu về một cơ sở giáo dục đại học: 

 Truy cập vào trang www.chea.org 

 Click vào mục Databases and Directories/Databases of Institutions và mục 

Chương trình được công nhận bới CHEA-Programs Accredited by 

Recognized US Accrediting Organizations 

 Kéo chuột xuống và click tôi đồng ý - “I agree” 

 Tiến hành tìm kiếm. 

 Liên kết hữu ích 

 Trang web của Mạng lưới Thông tin Giáo dục Mỹ - U.S. Network for 

Education Information (USNEI), ENIC Mỹ. 

 Trang web của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học, với thông tin và dữ 

liệu về kiểm định, những cơ sở giáo dục được kiểm định và diploma mills. 

 Trang web của Hội đồng Cao đẳng, với thông tin vầ những kỳ thi Advanced 

Placement (AP). 

  

https://duo.nl/particulier/diploma-mills.jsp
http://www.chea.org/
http://www.chea.org/
https://www.chea.org/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=32&MenuKey=main
https://www.chea.org/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=32&MenuKey=main
https://www.chea.org/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=32&MenuKey=main
http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/edlite-index.html
http://www.chea.org/
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html
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High School Diploma 
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High School – transcript 

 



Education system   | Evaluation chart  

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ 

21 Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ | Nuffic | Bản 2, Tháng Sáu 2010 | Phiên bản 5, Tháng Bảy 2018 

 

 

GED Diploma 
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GED – Bản sao 
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 Results AP exams 
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Associate Degree 
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Associate Degree – transcript 
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Bằng cử nhân- Bachelor Degree 
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Bachelor Degree – bản sao (trang 1) 
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Bachelor Degree – bản sao (trang2) 
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Master Degree 
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Master Degree –Bản sao (trang 1) 
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Master Degree – bản sao (trang 2) 
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Master Degree – bản sao (trang 3) 

 


