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QUY CHE DAO TAO TRINH BQ BA! HQC 
TRUONG BA! HQC BA! NAM 

(Ban hành kern theo Qicyit djnh egJV2 /QD-DN ngày(() t/iáng 08 nãm 2021 
cia Hiu truàng Tru'ôizg Dçzi hQc Dçll Nam) 

CHIIO'NG I: 

NHUNG QUY BINH CHUNG 

Biêu 1. Phm vi diu chinh và di ttrqng áp dirng 

1. Quy ch nay quy djnh v& t chrc và quân 1 dào tao  trmnh d dai  hQc cüa 

Truäng Dai  hçc  Dai  Nam (sau day gçi tt là Tnr&ng), bao gm: Ch.rng trInh dào 

tao và thai gian hçc tap;  hInh tithe và phi.rang thrc t chüe dào tao; 1p k hoach và 

t cht'rc giâng day; dánh giá kt qua h9c tp và d.p bang t& nghip; thirc tp va d 

an, khóa 1un t& nghip; mt s quy djnh khác lien quan d& von sinh viên cüa Trtthng. 

2. Quy ch nay áp ding cho nguäi h9c trüng tuyn nhp hçc tr näm hçc 2021 

— 2022 trà di (tü khóa 15); các t chrc, cá nhân có lien quan trong dào tao  theo hInh 

thirc chInh quy và vra lam vira bce theo phixong thrc dào tao  tin chi. Các khoá dào 

tao tru6c do thçrc hin theo Quy djnh dâo tao  s 03/QD-DN ngày 04/01/2016 cüa Hiu 

tnr&ng tru&ng Dai  hc  Dai  Nam. 

Diêu 2. Ngành dào to yà tuyênsinh 

1. Tru?yng dào tao  các ngânh trên ca son cho phép cUa B Giáo di1c và Dào tao 

hoc dirge Hi dng Tru?ing phé duyt theo quy djnh cüa Lut Giáo dc dai  hoc, 

Lut sra dôi b sung int so diu cüa LuQt Giáo dc dai  h9c s 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 và các van bàn quy phm pháp 1ut khác có lien quan. 

2. Trtthng t chüc tuyn sinh trInh d dai  hc chInh quy theo nãng 1irc dào 

tao, xác djnh chi tiêu tuyn sinh và t chüc tuyn sinh theo quy djnh cüa B Giáo 

due và Dào tao. 

3. Chuan dâu vào và ehuan du ra cüa các ngành, chuyên ngânh dupe quy 

djnh chi tit trong chuong trInh dào tao cho thng ngành, chuyên ngành cüa Truàng. 
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Diêu 3. ChLrorlg trInh dào tio 

1. Chixong trInh dão t?o  quy  dlnh  cii th nhii sau: trInh d dào tao;  myc tiêu 

dào tao,  chun kin thirc k nàng cia ngu?yi hçc khi t& nghip; khi hrcxng kiên thrc 

1' thuy&, thirc hành, thirc tp; dâi tu'çing tuyn sinh, diu kin nhp h9c, quy trInh 

dào tao  và diêu kin tt nghip; phucing thrc và hInh thüc dào tao;  cách thiLrc dánh 

giá két qua h9c tp; ké hoach dão tao  theo th&i gian thiét k, các diu kiin thirc hin 

chu'ang trInh dâo tao. 

2. Mi chuang trInh gn vói rnt ngành (kiu ngânh dan) hoc rnt vài chuyên 

ngãnh dào tao  và duqc cu tric tr các h9c phn thuc hai khi kin thüc: giáo dyc 

di cuong và giáo dyc chuyên nghip: 

a. Kiên thirc giáo dyc dai  cuang bao gm: các h9c phn thuc các lTnh virc 

khoa h9c xã hi, khoa hçc nhân van, xä hi và con ng.thi; v phucing pháp tu duy, 

phucrng pháp nhn thirc, phu'ang pháp hành dng d tü do hInh thành cho ngthi h9c 

th giâi quan khoa h9c Va nhân sinh quan cüa thôi dai; 

b. Khi kin thi:rc giáo dyc chuyên nghip gm: nhóm kin thrc ccr s& (kin 

thi.rc Ca sô cüa ngành ho.c lien ngành) và nhóm kin thirc chuyên ngành/chuyén sãu 

nhm cung cp cho ngu6i h9c nhüng kin thirc và k5 näng nghê nghip c.n thiêt. 

Môi nhórn kiên thi:rc duçic cãu tnc b&i hai phân: phân bt buc và phn t1r chçn; 

c. Các h9c phn trong chuang trInh dâo tao  disgc s.p xp theo trInh t1.r logic 

truóc sau vão tt1ng h9c k' cCa khóa dào tao.  Trung khuyn khIch sinh viên tuân 

theo trInh ti,r h9c nay d bão dam tip thu kin thirc hiu qua. 

3. D ciroiig clii ti& cia t1rng h9c phân bt buc phâi quy dnh rö s tin chi; 

các hçc phn h9c truóc và h9c phn song hành (nu có); mô tá ni dung torn tat, muc 

tiêu và chun du ra h9c phn; các ma trn dáp rng ni dung miic tiêu, chuân dâu ra 

hoc phn vói chu'ang trInh dão tao,  ma trn chuang/myc dáp ing chu.n du ra h9c 

phn; giáo trInh, tài lieu hoc t.p bt buc vâ tham kháo và diu kiin  thirc hành, thirc 

tp phyc vy hçc phn ni dung 1' thuyt và thirc hành, each thirc dánh giá h9c phân. 

D cuang chi tiêt càng vói chuong trInh dào tao  phâi dixc Hi dông khoa hpc và 

Dão t?o  cüa Trung thông qua và Hiu tnrô'ng phé duyt. 
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Diêti 4: 11cc phn Va tin chi 

1. Hoc phAn là khi !ugng kin thirc tuung di tr9n vçn, thun tin cho sinh 

viên tIch lOy trong qua trmnh hc tip. Hpc phân có khôi luçrng tr 2 den 4 tin chi, ni 

dung duçc b tn giãng dy trn vçn và phân b hccp 1 trong mt hc kS'.  Ni dung 

cüa nit hpc phn bao gôrn mt lupng kiên thrc dc I.p, twxng dôi tron vn, ho.c 

duuc kt cu dui dang t hçp tir nhiu hc phn nhô han, mi hc phân &rgc k 

hiu bng rnt ma s riêng do Truông quy djnh. 

2. Hc phãn gôm các lOai sau day: 

a. Hc phn bt buc chira dirng nhng ni dung kiên thtrc cot löi cüa môi 

chuong trInh và bt buc sinh viên phái tIch lüy d darn bâo mt bang trinh d dào 

tao chung cüa m91 sinh viCn a mt c.p d hoc rnt h dào tao; 

b. Hc phãn ty chpn chira dirng nhng ni dung kin thrc cn thiêt nhung sinh 

viên duic tlr chn theo huang dn cüa chuang trInh dào tio nhãrn da dang hóa huóng 

chuyCn mon sâu hoc duc tir chn tiy d tIch ly dü so hc phân quy djnh cho 

mi chuong trInh; 

c. Hc phân tuang throng à hc phân thuc chuang trinh dào tao  cüa mt 

khóa, ngãnh khác dang t chirc dào tao tai Truèng di.rçic phép tIch lüy dê thay the 

cho h9c phãn trong chtrang trInh cCa ngành dào tao; 

d. Hoc phân thay the là hc phn duçcc sir diing k.hi mt hçc ph.n có trong 

chuong tInh dào tao  nhtrng khOng con t chirc giãng day vâ duc thay th bang mt 

hc phân khác dang to chirc giãng dy; 

e. Các hoc ph.n tuong throng hoc thay th truóc khi bô sung vào chuong 

trInh dào to phãi duc Hiu tnuông phê duyt và áp di1ng cho tt cà các khóa hpc, 

ngãnh dào tao  hoac chi duct áp ding han  ch cho rnt s khóa hoc, ngành dào tao. 

f. Hpc phn tiên quyt: hpc phn A là hc phn tiên quyt ciia B. Mun dang 

k' hc phãn B thI sinh viên phãi hc Va thi dat  hc phn A; 

g. I-{pc phãn hc truóc: hc phãn A là hc phAn hpc truàc cüa B khi A cung 

cp cho 13 nhng kin thi.rc can bàn cn thit nh.rn darn báo tInh h thng trong nhn 
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thirc, tu duy d tIch 1u9 toàn din khi lugng kin thirc cüa chuDng trInh dào tao. 

Sinh viên duc phép h9c h9c phân B tiêp sau h9c h9c phn A; 

h. I-I9c phn song hành: h9c phân A là h9c phn song hành v&i h9c phtn B 

khi A và B bô sung và gn k& d t?o  ra mt h tn thirc hoàn chinh. Các h9c ph.n 

song hành A và B có the du9c t chirc dào tao  trong cing mt h9c kS'; 

g. H9c phn Giáo diic quc phông - an ninh, Giáo dic the chit &rçc xp vào 

các hçc phn ditu kin (không dugc tInh tIch 1ty tin chi). Vic dánh giá kt qua cca 

h9c phn nay là diu kin d xét tot nghip theo quy djnh chung cüa B Giáo d'c và 

Dào tao. 

3. TIn chi: 

a. F)upc si dung dC tInh khi hxçing h9c tp cüa sinh viên. TIn chi quy djnh 

nhu sau: 

1'T TIn chi Si tiCt quy dôi 

1 Tithiu 15titgiãng 

2 30 tit thI nghim/thrc hành/thào lunIthrc tp 

3 45 giô' lam bài tp lón/dô án!tiêu 1un 

4 Tr 60 - 75 giô' thirc tp tai  ca sO/tic tp t& nghip 

b. Dôi vói nhOng h9c phn 1 thuyt, h9c phân thI nghim, d tip thu duqc 

mt tin chi sinh viCn phãi dành It nh.t 30 giä chun bj cá nhân; 

c. Mt tit h9c tin chi du9c tInh bang 50 phiit; 

d. Khôi luvng tin chi tIch lUy là thng sO tin clii c1ia các h9c phân trong chuong 

tnmnh dào tao ma sinh viCn dat. 

Diêu 5. Thôl gian h9c tp 

Mi hinh thrc dào tao,  chuong trinh dào tao  cn cung cap ké hoch h9c t.p 

chun toàn khóa dC djnh huóng cho sinh viên. 

I. Di vol hInh thirc dào tao  chInh quy: 

a. Dào tao Cr nhân: tr 120 tin chi/04 nan-i; 

b. Dão tao Duoc si, K su', Kiên tnic str: tii' 150 tin chi/05 näm; 

c. Dào tao Bác Si: t& 180 tin chi/06 nãrn. 
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2. Di vói mi hInh thrc dào tao vira lam vtra hoc: 

a. KhM luong h9c tp áp ding theo hInh thrc chInh quy; 

b. Thai gian h9c tp dãi han tôi thiu 20% so vài hInh thrc dào t?o  chInh quy 

cCia ciing rnt chtxo'ng trinh dào t?o. 

3. Th&i gian tM da d sinh viên hoãn thành khóa h9c dugc phép kéo dài them 

gap dôi so vói thôi gian thit ké chi.rang trmnh chuãn. 

4. Dôi vói sinh viên h9c lien thông dã dirçic min trr khi Iuqng tin chi tIch 

1u5, thôi gian ti da dc sinh viCn hoàn thành khoá hoc di.rçyc xác djnh trên ca s& thai 

gian theo k hoch h9c tp chuân toàn khoá giãm tu0ng 1rng vói khôi lucing dixqc 

mien tr&. 

Diêti 6. Phuong thüc to cht'rc dào tio 

1. Tth to chrc dào tao  theo tin chi. 

2. Dào tao  theo tin chi là phuang thirc dào to theo trng lap sinh viên, cho 

phép sinh viên tIch ly tin chi ca tüng h9c phAn và th1rc hin chixang trInh dâo tao 

theo k hoach cüa cá nhãn, ph hcp vâi k hoach  giâng dy cüa Tru&ng. 

3. Sinh viCn không dat  mt h9c phn bt buc së phãi h9c lai  h9c phân do 

hoc h9c mt h9c phn wang duong theo quy djnh trong chircmg trinh dào tao  hoc 

h9c mt h9c phân thay the nêu h9c phn do không cOn diiçic giâng dy. 

4. Sinh viCn không dat  mt h9c phAn tir chçn së phái hçc lai h9c phn do hoc 

có the chpn nit h9c phân t1r chpn khác theo quy djnh trong chu'ang trmnh dào tao. 

5. Di vOi tAt cã các khoá hoc, hInh thrc dào tao  (chInh quy, vüa lam vira hçc) 

cia chLrang trInh dão tao  trInh d dai  h9c dang thirc hin trong Tnräng: 

a. Dào tao  theo lap tin chi c djnh là phuang thirc to chirc dào tao  theo lop 

hoc sinh viCn cô djnh di vOi tat cã các h9c phân bAt buc cOa chirong trmnh dào tao 

trong toàn khoá h9c, cho phép sinh viên cng lop thirc hin theo kê hoach h9c tp 

chuAn và theo mt thOi khóa biu chung tth nhCing hçc phn hçc lai; 

b. Sinh viCn dirqc dánh giá dat  tin d h9c tp bInh thuang së thrcic h9c tiCp 

nãrn sau iheo ké hoach h9c tp chuAn và dàng k hpc li nhUng hpc phn chua dat 

theo quy dnh trong chuang trInh dào tao; 



c. Sinh viên du9c dánh giá không dtt tiên d h9c tp bInh thu&ng së phãi h9c 

ci1ng sinh viên khóa sau d hçc 'aj  các h9c phn chua dat  theo quy djnh trong chi.rcing 

trInh dão tao. 

Diên 7. lllnh thtic tho tao 

Tnthng thirc hin các hInh thirc dào tao  sau day: 

1. Dào tao chInh quy: 

a. Céc hoat dng giãng day dugc thirc hin tai  Truäng. Giâng dy tr,rc tuyn 

và các hot dng thrc hành, thyc tip,  trãi nghirn thirc t ... có the thrc hin ngoài 

Tru&ng; 

b. Hoit dng giãng day dugc t chrc trong khoãng thôi gian tü' 07 gi den 21 

giä các ngày trong tun tr thir 2 dn thr 7; Nhng hoat dng dc thu cüa chucing 

trInh dào tao  dt.rqc thtrc hin theo quy djnh cy the cüa Trtrng. 

2. Dão tao vira lam vira hoc: 

a. 1-bat dng giãng dy dirc thirc hin tai  Tnr&ng hoc tai  c s& phôi hp dão 

tao theo hInh thtrc lien k& dào tao  quy djnh tai  Diu 8 cüa Quy ch nay. Giàng day 

true tuyn và các hoat dng thirc hành, thirc tip, trãi nghim thirc tê ... có th thrc 

hin ngoài Truông; 

b. Float dng giâng dy d119c t chirc linh hoat trong ngày Va trong tuân. 

3. Dâo tao  các ngãnh uu tiên phyc vy nguôn nhân lirc phát triên kinh t - xã 

hi trong trng giai don, &rqc thirc hin theo hithng dn cüa B Giáo dye vã Dào t?o. 

Diêu 8. Lien kêt dào tao 

1. Tru'ô'ng chi lien kt dào t?o  trInh d dai  h9c theo hInh thüc vira lam vera h9c 

Vol C0 SÔ giáo dye dao  h9c, tri.thng cao dng, trung trung c.p, trung tarn giáo dye 

thuOng xuyên cp tinh, tru&ng dão tao,  bôi dirang cfia c quan nhà rn.róc, t chirc 

chInh tn, to chirc chInh tr xã hôi, h1c lurig vi1 trang nhân dan vOi diu kiin ca s& 

thrcic lien kêt dào tao  bão darn cáe yéu cu v rnôi truOng sir phm, Ca si vat cht, 

thiêt bj, thu vin vâ can b quãn 1 theo yêu cAu cüa chirang trInh dào tao.  Các ngành 

thuc linh virc sirc khoê có ck chirng chi hành ngh khong di.rc thrc hin vic lien 

kt dào tao. 
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2. Don vj chü trI dão to phâi dáp ng các yêu cu thj thiki sau day: 

a. D ducc t chrc kiêrn djnh cht lucing giáo dyc hp pháp cOng nhn dat 

tiêu chuãn chat lugng co So' giáo dyc di h9c và con hiu lirc theo quy dnh; 

b. Dà to chtrc dugc ti thiêu 03 khoá lien tyc theo hInh thirc chInh quy chuong 

trInh clu kiôn lion kt dào tçto; tr ld-ióa tuyn sinh nãrn 2024 yêu CaU chu'o'ng trInh 

dão tao dã duac Cong nhn dt chun cht luç'ng theo Quy dlnh  hin hânb; 

c. Co di ngü giáng viên Ca hCI'u giáng dy t6i thiu 70% ni dung, khôi ltrcing 

chuong trInh dão tao; 

d. Dä ban hnh quy dinh v lien kt và dã thârn djnh các diOu kin bão darn 

Chat lu9'ng ciia co sO' phOi hgp dâo tao; 

3. Ca sO phi 1ip dão tao  phãi dáp irng các yOu cu ti thiu sau day: 

a. Dáp rng caC yOu cau ye rnôi truO'ng sir phm, ca s v.t ch.t, thit bj, thu 

vin và can b quail i' theo yOu câu cOa chu'ang trInh dâo tao; 

b. Co báo cáo t1r dánh giá cht Iup'ng ca so giáo diic g1ri cci quan nhâ niróc có 

thãrn quyôn theo quy dinh;  tllr khOa tuyOn sinh nãrn 2024 yOu câu dã duqc Cong nh.n 

dat tiCu chuân chat 1ung cci so giáo dyc theo Quy djnh hin hành. 

4. Co' s& chO tn dão tao  và cci sO' phOi hyp dào tao  (cac ben) có trách nhirn 

nhu' sau: 

a. Darn phán và k kt hcip dng liOn kt dào tao,  thOa thun cy th v quyn 

Va trach nhirn cüa caC ben trong vic pMi hgp tO chirc thirc hin, quán l qua trinh 

day hoC bão darn chat lu9'ng dâo tao  và thyc hin ni dung d thóa thun phü h9p 

vó'i CáC quy djnh ciia Quy ch nay vâ các quy dlnh  pháp 1ut khác cO liOn quan; 

b. Co sO chii ti'I dào tao  (Tru'Ong)  chlu  trách nhirn quán 1 chit lt.rng dào tao; 

báo cáo hoat dng liOn kt dào tao  vói Uy ban nhân dan cap tinh nai lien kOt dào tao 

truóc khi t chic tuyOn sinh; chuyên sinh viOn v cci sO' chü trI dào tao  (TruO'ng) 

trong truàng hgp cci sO phi h9'p dão tao  khOng dáp 1rng dugc các yOu câu ye bão 

darn cht krp'ng theo quy djnh cüa h9c phn hoc c1ia chuong trInh dào tao. 

c. Các ben có trách nhiêrn báo darn dii diOu kiên cci sO' vat chat thi.rc hiên dào 

tao; tharn gia quân 1, giâng dy theo h9p dng dã kI; 
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d. Các ben chu trách nhim trixóc pháp 1ut v vic thirc hin h9p dông lien 

kt dào tto; t1c hin các quy ch v tuyn sinh, dào tao; bâo dam quyn và igi Ich 

hap pháp cta giãng viCn, sinh viên trong su& qua trInh thirc hin hot dng dào tao. 
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CHTfONG II 

I4P KE HOiCH, TO CHTC GIANG DAY VA HOC TtP 

Diu 9. K hoach  ging dy và hQc tp 

1. K hoach giãng dy vá hQc tp dixçc chi tit hóa viêc th chrc thc hin cac 

chi.rong trInh dào tao  theo nám h9c, hQc k' vâ phü hqp vâi hInh thirc dào tao  và 

phu'Gng thrc t chirc dào t?o. 

2. Phông Dào tao  1p k hoach  nãm h9c th hin nhtng m& th&i gian chInh 

cüa các hoat dng dâo tao närn hoc cho tht ca các hInh thic, chung trInh dào tao, 

dugc cong b kjp thai tói các ben lien quan truOc khi bat dâu näm hçc m&i. 

3. Mt närn h9c, Tri.rông t chrc 02 hpc kS'  chInh v&i tng s ti thiu 30 tu.n 

len 16p (h9c kS'  I và h9c kS'  II). Ngoãi các h9c k' chInh, Tru?ing t chirc them hQc 

kS' ph vói th&i gian ti thiu 04 tun (h9c k' he). 

4. Can cir vào k hoach nArn hçc, B môn/Khoal Trung tam 1p k hoach giâng 

day và h9c tp clii tit vic t chrc thrc hin các chisoig trInh dào tao  theo näm hçc, 

h9c kS'  phü hp vói hmnh thirc dào tao. 

5. T( hoch I-icc kS'  bao gm: k hoach rn& lap, hInh thüc day  và h9c (trrc 

tip hoc trçrc tuyn) ljch hoc, Ijch thi cüa các hc phn dixqc t chirc trong hc kS' 

cho các khóa, c1i.rang trInh dào tao,  hInh thirc dâo tao.  K hoach hc k' phãi thrc 

xãy dung vâ cong b6 kjp thai voi dy d thông tin cn thit, dam bão thun tin cho 

sinh viCn xây dirng k hoch và dãng k hc tip. 

6. Thôi khoá biu phái th hin: thai gian, dja di&n, hoat dng day  và hc cüa 

trng lop thuc các khoá hoc, hInh thc và chu'ang trInh dão tao.  Th&i khóa biêu ccia 

cac lop dupe bô trI déu trong các tun cia hc kS'.  Trong truang hp can thiêt phâi 

xép lch he t?p  trung thOi gian, s6 giO giãng di vOi rnt hc phân bat kS'  không 

vuot qui 15 giOil.uan va 04 gia/ngay. TruOng hçp dc bit do Hiu tru&ng quyêt djnh. 

7. Mi ngy hc CO ti da 12 tiêt tin cl-il dupe phân bô nhu sau: 

a. Cc tiét hc buôi sang: 

Tiêt hoc Tiêt I Tit 2 Tiêt 3 Tiêt 4 

GiO hoc bt dãij 07.30' 08.30' 09.35' 10.35' 

GiO hoc kt thüc 08.20' 09.20' 10.25' 11.25' 
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b. Các tiêt hoc buôi chiêu: 

Tiêt hoc Tit 5 Tit 6 Tiêt 7 Tiêt 8 

Giô hoc bt du 13.00' 14.00' 15.05' 16.05' 

Giô hoc' két thc 13.50' 14.50' 15.55' 16.55' 

c. Cc tiét hoc buôi tôi: 

fiet hoc Tiêt 9 Tiêt 1 0 Tiêt 11 Tiêt 12 

Giôhocbtdãu 17.30' 18.30' 19.35' 20.35' 

Già' lipc két thOc 18.20' 19.20' 20.25' 21.25' 

Diêu 10. Sinh viên ding k nhIp h9c 

1. Dang k n1ip 1i9c: 

a. DM vói sinh viên tuyn rnxi, sinh viên phãi np các giy tx theo quy dnh 

cCa Quy ché tuyên sinh di h9c hin hành. Tt câ h so nhp h9c cüa sinh viên diiçic 

Trung luu tr theo quy djnh; 

b. Dôi vOl sinh viên nghi h9c tarn  thôi nhp h9c lai:  sinh viên lam th tic theo 

quy djnh cia Truèng trithc khi bt du hçc kS'  moi 10 ngày lam vic. 

2. Sau khi kiêrn tra diêu kin nhp h9c, phông Dào tao  trinh Hiu trthng k 

quyt dnh cong nhn ngi.r&i den h9c là sinh viên chInh thrc cüa Tru&ng và thrqc 

Tru?rng cung cp: 

a. The sinh viCn; 

b. So tay sinh viCn; 

c. Tãi khoân d truy cip cong thông tin; 

d. Thông tin ye c van h9c tpIgiáo viên chCi nhim. 

3. Mçi thii tyc dãng k' nhp h9c phâi dugc hoàn thânh trong thOi hn theo 

quy dnh tal  Quy ch tuyên sinh di h9c hin hành và cia Trung. 

4. Tnthng có trách nhim cung cp cho sinh viên nhp h9c dy dü các thông 

tin v muc tiêu, nôi dung và k hoch hpc tp cCa các chrng trInh, Quy ch dào 

tao, nghia vy Va quyen Igi cCia sinh viên. 
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'Diêu 11. Sap xêp sinh viên vào Iiçc cac ngành, chuyên ngành, c1itiong 

trinh dño tao 

I. 'J'ruàng tuyên sinh theo ngành h9c. Thi sinh dt diem xét tuyên quy djnh 

dôi vol ngành hoc niâ mInh dã dang k)" thI throc xêp vào hpc theo ding nguyen vçng. 

2. i-)Oi vOi ngãnh CO phân chuyên ngârih, sinh viOn dàng k' hçc chuyCn ngành 

theo quy dinh cOa Tru'àng dOi vOi ting ngành dào to. 

I)iCu 12. 'I'ô chüc giàng diy và h9c tp 

1. Vic to chrc giàng d?y  và hpc tp phài clap img các yCu cãu sau: 

a. Yêu cãu ye nãng lyc chuyCn mon vâ trách nhim nghC nghip cOa di ngü 

giâng viCn, phu hcp vói quy djnh v chC d lam vic cOa giãng viCn; 

b. Vai trO ch dng và dC cao trách nhim cia sinJ viCn, to diCu kin vâ dng 

lyc dC sinh viCn n lrc hpc tp; giü vi1ng k cuong h9c duông, nâng cao chat luqng 

\'a hiu qua dào to; 

c. Thijc hiên cOng téc thanh tra. kiCm tra, giárn sat ni b vâ có h thông câi 

tiCn chat lung dra trCn thu thp, dánh giá kiCn phãn hOi ca ngui hpc. 

2. TO chrc lop hpc: 

a. LOp sinh vien: là lOp ma sinh viCn dugc sap xp theo khóa nhp h9c; có 

gall vOi ten Khoa, Khóa dào t?o  trong su& khóa hoc, tlr khi nhp h9c dn khi t& 

nghip; 

b. LOp lipc phànllóp quy nap: là lop bO tn hpc cho nhüng sinh viCn i các lop 

khác nhau nhung cüng dang k hpc mt hpc phân giOng nhau, troflg thai gian giOng 

nhau, cO cing thOi gian biCu trong mt hpc kS'; 

c. DC to chOc lop h9c phãn/lOp quy np yCu cãu ye sO luçrng sinh viCn tOi 

thiCu nhu sau: khOi ngành kinh tê, khoa hpc xâ hi & nhãn van: 15 sinh viCn; khOi 

ngành: k thut, sic khOe: 0 sinh viCn. Trong truOng h9p nCu so lugng clang k duOi 

10 sinh viCn thI ldiOng ducrc tO chOc Rip hpc phãn. Truôllg hpp dc bit do Hiu 

truOng quyêt djnh. 

3. \'ic phàn cOng giâng viCn giãng dy; giâng viCn huOng dn thI nghim, 

thuc hành. thuc tap. huOng dn khoá lun, chãrn khoá 1u.n và các hot dng khác 
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thrc hin theo quy djnh v ch d, dnh mirc lam vic cüa giãng viên ti Trithng Dai 

hoc Dai Nam. 

4. Ni dung, nitrc d và hinh thirc cong khai vic ly ' kiên phân hM cüa ngui 

hoc ye các diêu kiên dam bâo cht lirgng; hiêu qua h9c tp dÔi v6i tt cã các 1&p; 

kin phân hM cãa ngixôi h9c dugc thrc hin theo Quy dnh hin hành v dam báo 

chat 1 upn g cCi a 'I'ruàn g. 

5. Trách nhim vã quyn Igi cia giàng viên, trách nhim cüa các dan vl 

chuyên mon và các dan vj quãn l', h trg lien quan dixcic thrc hin theo Quy chê to 

chi:rc vã hoit dng hin hành cCja Triräng. 

6. Trách nhim và quyn igi cCia sinh viên khi tham dir các Vip h9c; tham gia 

thI nghiôm, thirc hánh tic tp, lam khoá 1un tot nghip và các hot dng h9c t.p 

khác thirc hin theo quy dlnh ye cOng tác sinh viên cia Truông. 

DiCti 13. Dy và hc tri'c tuyn 

1. Dy h9c trVc tuyn là hoat dng giáng day thrgc to chi:rc thrc hin trên h 

thông dy h9c tnrc tuyCn. 

2. H thng diy h9c try'c tuyn là h thng phn mêm 11ng dung dy h9c trrc 

tuyn và h tAng cOng ngh thông tin cho phép quãn 1' và t chirc day h9c thông qua 

mOi tnthng Internet, bao gm: phAn mm t chrc dy h9c trrc tuyên trtrc tiêp; h 

thng quãn 1 hçc tp trçrc tuyn; h thng quãn 1 ni dung h9c tp trçrc tuyên. 

3. lông dy h9c tryc tuyên không qua 30% tOng kMi 1ugng cüa chuang trmnh 

dào t?o.  Trong trlr&ng hgp thiCn tai, dlch  bnh phrc tap và các tru&ng hgp bat khâ 

kháng khác, Triiông thirc hin theo huóng dn ca B Giáo dic và Dào tao. 

4. Hot dng day h9c tryc tuyn thrgc thirc hin theo thai khoá biu h9c kS' 

vói nôi dung day h9c theo d& cuang chi tiét h9c phAn &rqc phé duyt. 

5. Hc Iiii dy h9c trirc tuyn dirgc xây dirng theo quy djnh cüa Tri.thng, dirge 

Bc môn/Khoa/Trung tam quân l h9c phAn thông qua và Hiu tnr&ng phê duyt. 

6. KiCm tra dánh giá trong dy h9c tnrc tuyn thic hin theo quy djnh tai  d 

cuang chi tit mi hQc phAn; trong do dim dánh giá bAng hInh thtrc trirc tuyn chim 
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không qua 50% dim h9c phn. Truông hgp dc bit theo Quy djnh ciia B Giáo 

due vã Dào tao. 

7. Các dan vj quãn 1 dào tao,  B mônlKhoalTrung tam, các dan vj trijc thuc 

Truäng; các b phn, giãng viên, can b, nhân viên và sinh viên(g9i chung là các to 

chcrc, Ca nhân) thrc hin dy, h9c trrc tuyn có trách nhim cv th nhu sau: 

a. B phn h trçx cong ngh thông tin (Phông Dào tao;  Khoa CNTT; B phn 

IT) có trách nhim rn& các lap h9c trrc tuyn trén h thông phn mm MS Teams 

dão tao  trçrc tuyn theo th&i khoá biu; phi hp vol các dan vj dào tao  trong th chüc 

và quàn l' dy h9c tivc tuyn; t chirc vâ quán l', kru trt dr lieu dy h9c trrc tuyên; 

b. Giãng viên day  hçc trrc tuyn có trách nhim: t chi'rc gRi hçc trrc tuyn 

theo ding thai khoá biu dA &rçlc phê duyt d giâng bài và hthng dn sinh viên 

hçc tip; giao nhim v11 hcc tp và kirn tra, dánh giá k& qua hQc t.p cia sinh viên; 

theo dôi và h trg sinh viên khai thác ni dung bce tp tr hc 1iu trrc tuyên; tii van, 

h trci, trâ lai câu hôi và giãi dáp thc rnc cia sinh viên; 

c. Sinh viên hc tp trçrc tuyn thçrc hin các hoat dng chInh sau: tham dr 

gia hc trçrc tuyn trên các kênh bce riêng theo ten hc ph.n do giâng viên t chrc 

theo dOng thai khoá biu dã ban hành; thirc hin các hoat dng hçc tp và kiêm tra, 

dinh giá theo yêu cu cia giâng viên; khai thác ni dung bce tp t''r hc 1iu dy hc 

tryc tuyn; tham gia thào lun trong gi& hçc trrc tuyn. 

Diêu 14. Bang k hc tab hc cãi thin diem và thi cal thin diem 

1. Hcc Iai là vic Sinh viên có dim hçc phn không dat  phài däng k) hc 'ai 

khi hc phn do duqc t chc giâng day a các hc k' tip theo cho d&n kbi dat  yêu cu. 

2. I-Icc câi thin dim là vic Sinh viên cO dim hçc phn dat  tir dirn D trô 

len có quyn dAng k hçc lai  d cài thin dirn. 

3. Trir&ng hqp sinh viên däng k hpc li, hoc cãi thin diem; diem Tan hoc 

cui là dirn chInh thrc cCia hçc phãn. 

4. KOt qua hc tp cüa các hçc phn bce li và hc phn hc cài thin khOng 

tham gia vao tInh xét hçc bang khuyn khIch hçc tap. 
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5. Quy trInh dang k hpc cãi thin diem thr9c thirc hin nhu dôi vói dang k 

hpc lui. 

6. Thi cãi thin diem (nãng diem) duçc quy dnh nhu sau: 

a. Sinh viCn CO diem h9c phan d?t flu dirn D trO len cô quyn dang k' thi d 

cii thiCn diem; 

b) Thi cái thiCn diCm du'oc to chirc vão kS'  thi phu (thi lan 2) cüa mi hoc ks'; 

c) Trong truông hop không the tham di thi cãi thin diem, tnrOc ngày thi 01 

ngày lam viCc, sinh viCn phâi lam dcin xin hüy thi vã xóa ten trong danh sách thi g1ri 

phông khão thI vã dim bão chat luong. Trong tnthng hop nay sinh viên không duc 

hoàn 1 phi thi dâ dóng. Den ngãy thi nêu sinh viCn không hoàn thành th tyc nêu 

trCn coi nhu vng mat khOng có l do Va phãi nhân dim khOng (0) cüa h9c phân do. 

7. Viêc hoc vã thi cãi thin diem khOng áp dyrig di vói sinh viên hpc kS'  cuOi 

ciing cOa khOa hQc. 

Diêti 15. Dng k' h9c phan (11•t thInh (hay dng k' h9c them) 

1. Sinh viCn có the h9c bO sung kiên thcrc bang each dang k hQc dtr thInh 

(hay hpc them) nling hpc phii Truàng CO mO trong hgc kS'. 

2. \fc dãng k hoc phân dr thInh dirac thirc hin nhix môt hpc phãn t1r ch9n, 

ly do. Sinh viCn phâi tuan th:i c.c quy dnh trong dãng k' hpc phân vã tham gia hpc 

tp lOp h9c phan. 

3. Khi kCt thic khóa hoc, hpc phãn dy thInh khOng di.xgc tinh vâo diem trung 

bInh chung tIch lüy và sO tin clii tIch lüy. Sinh viCn chi dirc cap giây chirng nhãn 

kt qui hpc tip cho các hpc phãn dâ hpc & m&c dt tr& len (dim D tr& len). 



CHU'OG III 

DAN!! GIA KET QUA HQC ThP 
Diêti 16. Dnh gii kêt q ua hQc tp Va tInh diem h9c phan 

1. Dánh giá h9c phn: 

DM vó mi h9c phân, sinh viCn dugc dánh giá các dirn thãnh phn sau: 

a. Môt diem chuyên cn dé dánh giá thai d tham gia hçc tip, hoàn thành 

nhim vy h9c tp do giang viên giao và tInh chuyên c.n cfa sinh viên. Dirn nay có 

trpng so 10%; 

b. Tr 01 dn 03 bài ki&m tra h9c phn, dánh giá ni dung thc hành hoc ni 

dung l' thuyt, hoãc tiêu Iun.....Diem nay có trQng s6 tü 30% den 40%; 

c. Mt diem thi két thtic h9c phân là bat buc cho m9i hçc phn và có tr9ng 

so tr 50% den 60%; 

d. Viéc Ira ch9n phrong pháp dánh giá, hInh thirc dánh giá và tr9ng So cta 

iiii diem thãnh phn disçic quy dnh trong d cuong chi tiêt cüa môi h9c phn Va 

phãi di.rçc Hiu tnthng phê duyt. Các dim thành phn dtrçxc dánh giá theo thang 

diem 10, lam Iron den 0,5. 

2. Kiém Ira h9c phãn: 

a. 1-1mb th(rc, thOi diem và thOi 1ung lam bài kiêm tra hçc phân duqc quy 

djnh trong d ct.rng chi tit hçc phn, giãng viên giàng dy hçc phn thông báo dn 

sinh viên trong buôi h9c du tiên cãa h9c phân; 

b. So diem kiêm tra h9c phãn: mi h9c phn, sinh viên duqc dánh giá ti thiu 

02 diem kiCrn tra. Truäng hçip sinh viên vng kirn tra có 1 do chInh dáng, sinh vién 

phài có don gCri giãng viên giàng day h9c phn và di.rqc giàng vién, Iânh dao  B 

mOn/Khoail'rung tarn dông dé hoãn kiérn tra. Vic to chirc kim tra bi cho sirth 

viên dirgc thy'c hin theo Quy dlnh  hin hành. 1'ruOng hqp sinh viên v.ng kirn tra 

không có l do chInh dáng, sinh viên phái nhn dim kim tra là 0 (không). S dim 

kim tra hc phân thrgc quy djnh nhu sau: 

S du dini thành phn cCia hcc phân duqc quy dnh nhu sau: 
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S tIn chi/hoc phIn Diem chuyên cn So diem kiCm tra 

2t1nch1 1 2 

311nchi 1 2 

4 In chi 1 3 

c. Ging viên dy hpc phn chrn Va cong b dim chuyên cn; dirn dánh giá 

qua trinh; danh sch sinh viên dii diêu kiên duçc thi Ian 01 và danh sách sinh viên 

bj cam thi lan 01; danh sách sinh viên hoc lai. Tru'óc khi kêt thiic gi len lop ciia h9c 

phãn (trong buOi hpc cuOi ciing ciia hpc phân) giáo viên dy hoc phái cOng khai các 

nOi dung trên. 

3. Thi kt thiic h9c phãn: 

a. Môi hoc ks', TruOng tO chirc hai kS'  thi kt thiic hoc ph.n (chia 1am 03 d 

thi). Nh€ing tru'Ong hcip dtc bit sê do Hiu truO'ng quy djnh; 

b. Sinh viCn duçc dr thi kt thiic hpc phn trong 2 truO'ng hçp sau day: 

Sink viên duoc dii' thi 1n I n&i có dii cac diu kiCn san: 

- KhOng b k' 1ut cm thi do chm np hoc phi; 

- l'ham du ti thiu 80% s tit di vi ni dung/h9c phân 1 thuyêt; tham dr 

dii I00% sO tiêt di vol ni dung/h9c phân thyc hành ti Trumg, thirc tp ti cong 

dOng, bnh vin; 

- Tham gia day dii các bài kiêm tra dánh giá qua trInh, khOng b diem 1it 

(diem 0); 

- Dim chuyCn can dt t1r 5 diem tr& len. 

Sink viCn clu'o'c dt,i thi lan 2 nêu vi phm 1 trong cc diêu kin san: 

- Bj cam thi lan 1 vi vi phm quy dinh dóng hpc phi; 

- ThiCu 01 bài kiCm ti'a dánh giá qua trinh hoc bâi kiêm tra bj diem 1it (diem 0); 

- 0< Di&m chuyCn can <5. 

c. Sink viên phái hpc li trong các ti'u'Ong hp'p sau: 

- Nghi qua 20% so tiêt dôi VOL ni dung/hpc phãn l' thuyt; khOng tharn d' 

dii 1 00% sO tiOt dOi vói ni dung/hpc phan tic hánh ti TruOng, thirc t.p ti cng 

d'n° bônh \'icn; '-' 
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- Không dircc dy thi cá hai l.n (lan 1 vã ln 2); 

- H9c phn sinh viên không dCi diu kin dir thi s bj tInh dim F. 

d. Sinh viên vng rnt có 1 do chInh dáng, phái vit dcm xin hoãn thi có xác 

nhn ci:ia c vn hçc tp và dirge Iãnh do B mônfKhoa/Trung tam! Phông lien quan 

dng ,2. Sinh viên throc dr thi & rnt dçrt thi khác vâ d.rçic tInh dim 1n 1. Vic thi 

bi cüa sinh viên dtrcxc thrc hin theo quy djnh. Sinh viên vng mt trong k5' thi kt 

thác h9c phân, nCu không có l do chInh dáng coi nhr dã dir thi mt ln và phâi nhn 

di&n thi là 0 (ditm hot). 

* D6i v61 CtiC Iipc phn có diêni dii kt iliac h9c p/zn là 1tim lift ('dini 0) 

i/il /19c p/ziii ttó coi n/lw bj 111m F, sin/i viên pliái ihi itn /zai hoc h9c 4z1. 

4. Cách tmnh dirn h9c phn: dirn hçc phn dirge tInh tü tong các diem thành 

phn nhân vói trQng s tuong i:rng và dirge lam tràn dn 0,5 theo thang dim 10 và 

xp loai dim chü nhi.r di.rói day. 

Bng 1: Bang diem quy di tü thang diem 10 sang thang diem chiir 

va thang diem 4 

a. Loai dat: 

'I"!' 'I'hang diem 10 Thang dim chü Thang dim 4 

Ttr9,0dn10 A+ 4,0 

2 Tr 8,5 dn 8,9 A 3.75 

3 Th8,0dn8,4 B+ 3,5 

4 Tr7,0dn7,9 B 3,0 

5 Tü6,5dn6,9 2,5 

6 Tü5,5dn6,4 C 2,0 

7 Tü5,0dn5,4 D+ 1,5 

b. Loai d2lt không phân mrc, áp ding cho các h9c ph.n chi yêu câu dat,  không 

tInh vào diem trung bInh h9c tap: 

Ti' Thang diem 10 Thang dim chü' Thang diem 4 

1 Tr 5 trâ len P Tü D tr& len 
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c. Loai không dat:  diem F 

'I"!' Thang diem 10 Thang diem chü Thang diem 4 

1 Duó'15 F 0 

DiCti 17. Cc (lang dini dc bit 

Môt s trung hcip dc bit sCr diing dini chU xp loai, không ducic tInh vào 

dim trung bInh h9c t.p trong rnt so tInh hung h9c vii nhu sau: 

Bring 2: Bang k hiu diem dc bit 

K'hiêu 

diem 
Y nghia Dien giai 

Chua di dtr lieu dánh giá 

Ap dyng cho các tnrng hcip vng thi có 

phép hoc Phông Dào tao  chua nh.n dzcic 

kêt qua thi bàn ciThg. 

F 

Cm tlii hoãc bi dInh chi 

thi. 

Vang thi không phép 

M 
Diem h9c phAn disac 

nhin 

Không tmnh trong dim trung bInh chung 

h9c kS',  dim trung bInh chung nàrn h9c, 

dini trung bInh chung tIch 1u. Ap diing 

cho h9c phn. Ap ding cho các h9c ph.n 

diu kiên duac cp chirng chi bâi các Ca 

sOgiáodpc. 

R 

Dim chuyên dim tr 

chrang trmnh dào tao  
khác, ca s& dâo tao  khác 

Diem duçic cong nhn giá trj chuyn dOi và 

có quyt djnh cong nhn giá trj chuyn di 

k& qua h9c tp kern theo. 

Diem dat khong phan 

Diem nay áp dyng cho các hçc phn chi 

yêu cAu dat, không tInh vào trung bInh 

chung h9c tp. Ap ding cho cac h9c phân 

diu kin và diem P dat  tü 5,0 tr& len theo 

thangdim 10. 
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1. Them I: 

Tnr&ng hçip vng thi có phép, duqc phàng Dào to xern xét và cho diem I khi 

sinh viCn hôi tu di các diu kiên sau: 

a. Sinh viên dã hoàn thành các ni dung yêu cu cüa h9c phn theo thai khoá 

biêu cCa TrLr&ng; 

b. IDa np d hçc phi cüa bce kS'  hoc hçc phn tucmg irng; 

c. Không có ten trong danh sách cm thi do giãng viên d ngh; 

d. VI ! do khách quan, bt khâ kháng, không th hoàn thành k' thi kt thüc 

hoc phtn; 

e. luan thii quy trInh xCr 1 cho diem I. 

Viôc xtr l' dim I di.rçic thirc hin trong các tri.ràng hcTp sau: 

- Tiithng hqp 1: sinh viên vng mt thi có phép do trüng ljch hçc, ljch thi hay 

&rqc Tri.r&ng ci:r di tham dr các k' thi /kS' hc tp/hi thào/hoat dng doàn th... 

Trong tnthng hçp nay sinh viên phãi lam dan d nghj &rcic nhn dirn I ngay khi sr 

vic phát sinh kern theo các xác nhn cn thi&, thai gian gri don thi thiu là ngày 

thi hpc phn do. 

- Trirèng hqp 2: sinh viên vng thi vi các 1 do dt xut (m dau, tai n.n ...). 

Tru&ng hqp nay sinh viên phâi gri dan hoc nh?x ngithi khác gi:ri dan c1n PhOng 

Dào to, kern theo các h sa minh ching hqp l, trong thôi b?n  5 ngày lam vic tInh 

tr ngày vng thi. Qua th&i hn trên sinh viên không dtrcic xem xét ghi dim I. 

- Các tru1ng hçip dc bit do Hiu trithng quyt djnh. 

Trong thai hn 01 nàm hc k tip, sinh viên có dim I phài theo dôi ljch hoc, 

ljch thi Iic phn d dang k xoá dirn I. Qua thai han  trên, nu sinh viên chua có 

di&rn dánh giã 1ic phn, dim I s dugc xern xét chuyn thành dim F. 

2. Diem F: 

Ap dyng cho các tnräng hqp sinh viên dt diem duói 5,0 theo thang diem 10, 

sinh viCn vi pham Quy ch thi, bj dInh ehi thi; bO thi kt thiic hc phãn không l do 

chInh dáng; bj giãng viên cm thi do không hoàn thành dy dü nhim vii b&t buc 
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di vói h9c phn. Danh sách cm thi do giãng viên d ngh, Lãnh dio khoa duyt Va 

cong b cho sinh viên ngay trong bui on tp truâc khi kt thic hpc phn. 

3. Diem R: 

a. IK' hiu dini R d61 vO,i cac h9c phn du9c cong nhn giá tn chuyn dM kt 

qua h9c phan khi sinh viên chuyn Ca sâ dão tio, chuyên dM gia các chi.xang trinh 

dào tao, chuyn di tlr chi.rng chi tin h9c/ngoi ng€I ... theo quy djnh cüa Tru&ng; 

b. Quy trInh, diêu kin xin ducic cong nhn giá tr chuyn di kt qua h9c t.p 

duc thyc hin theo Quy djnh hin hành ciia Truông. 

DiCti 18. Ra dê thi, hmnh thL'rc thi, chm thi kêt thñc hQc phân 

1. Radéthi: 

a. Ni dung thi kt thc hpc phãn phài bao grn hai phn: phn c& lOi và phn 

nâng cao. Phn cOt lOi phãi phà h9p vói ni dung kiên thc Ca bàn c1ia h9c ph.n dä 

quy dnh trong d cisang chi tit; phân nâng cao nhm dánh giá kin thirc m rng, 

sang to cãa sinh vién. Quy trInh ra d& thi kt thc hpc ph.n do Hiu tru&ng quy djnh; 

b. Dê thi dLrgc lay tir ngân hang dê thi hoc do giãng viên phi trách h9c ph.n 

hoc nhórn giãng \'ien dupe phân cOng ra d thi. Vic bào rn.t dê thi dirge th1rc hin 

theo quy djnh cOa Trirèng; 

2. 1'hài ILrgng lam bài thi kt thi:ic hpc phân: 

a. Hpc phn có khi Iu'png dn 02 tin chi: 60 phiit; 

h. l-Tpc phãn có khOi lugng 03 tin chi: tr 60 - 90 phit; 

C. l-lpc phn có khi lugng 04 tin chi: tr 90 - 120 phüt. 

3. HInh thtrc thi kt thc hpc phn: 

Hinh thirc thi k&t thic hpc phn có th& là thi vit (trc nghirn hoc tçr 1un, 

vn dAp, vi& tiu lun, lam bãi tp I&n, thrc hành hoc kt hçxp giüa cáo hInh thirc 

trên ...). HInh thrc thi phãi dirge quy djnh trong D cuong chi tit hpc phn và phài 

duoc I-Iiu trirOng phê duyt vã phãi dirge thông báo cong khai cho sinh viên ngay 

t& dâu kS'  hoc. 

4. Chm tlii 

a. Viêc chm thi kt thüc hpc phân phãi do 02 giàng viên dam nhirn; 
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b. Viêc chrn thi thyc hành phãi thirc hin theo rnu phii chãrn thi theo quy 

dinh, trong do t1r0ng 1rng vOi mi ni dung dánh giá giáo viên phâi ghi kiên nhn 

xét, dim trng phn và diem tOng vào phiu chm thi. Dirn thi duçic cong b sau 

môi buOi tlii hal gio viCn thông nht di.rqc dim chârn; 

Trong trithng h9p 02 ging vién chrn thi khOng thng nht duQc müc diem 

chm thi thI lânh dao Bô môn/Khoa/Trung tam xtr l và quyet djnh. 

c. Các diii thi kêt thtic h9c phn duc ghi vào bang dim theo mu thng 

nhtt cüa 1'ruàng, có chCr k,2 cCa 2 giãng viên chãrn thi, có chr k xác nhn cüa lanh 

d?o B môn/Khoa/Trung tam hoc TruOng b mon (di vâi mon không trlrc thuc 

khoa quàn I) vã chr k cCia Phông Khão thI & darn báo chat luqng; 

d. 1'hvi h?n  cong bô dirn thi kt thic h9c phãn cho sinh viên ch.m nhât là 10 

ngày lam vic sau ngày thi kêt thiic h9c phân. Bang dirn gc dugc hru tai  PhOng 

Dâo tao, van phOng khoa và phOng Khào thI & Darn bâo chat hrqng hxu bang diem 

dng .pdfhoc photo. 

Diêu 19. Phtic khão, khiêu ni diem và xem xét Ii kCt qua bai thi h9c phn 

I. Sinh viCn có quyn ldiiiu ni v dim dánh giá qua trInh v&i giàng viên phy 

trách h9c phãn klii cong bô diem trén lop. Sau khi bang ghi diem nay dã dugc gcri 

cho Trtr&ng, sinh viCn không cOn quyên khiu ni v dim qua trInh. 

2. Di vài diCm thi kt thác h9c phn, sinh viCn có quyên yêu câu chârn phic 

khão bãi thi k& thiic hQc phn khi nlin thây kt qua có khãc bit nhiu so vói sy' 

dánh giá cüa bàn than. Don xin phiic khào phài duçyc gi'ri dn PhOng Khào thI & Darn 

bào cht luqng trong vOng 05 ngày lam vic k t1r ngày cong b kt qua h9c phAn 

tuang imng vã dóng l phI theo quy djnh cCa Tnthng. Sinh viên xem kêt qua sau 10 

ngày bet hm np dan. Két qua phc khào là kt qua cuM cüng. 

3. Khi phát hin có bat ctr sir khác bit nào giüa bang ghi diem dã cOng bô và 

dim throc nhãp, kru trr trong h thông quãn l dào tao, sinh viên có trách nhim 

thông báo vã d nghj phOng Dào to kim tra li và trã 1&i cho sinh viên ye két qua 

kiCm tra. 
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DiCu 20. Thông bo diem và xc nhn kCt qua bye tp 

1. Dim qua trInh du'gc giãng viên phi trách hyc phn thông báo cho sinh viên 

trLrOc l<Jii kt thic hpc phn. Sinh vien truy ctp vào cong thông tin sinh viên d kirn 

tra kt qua hyc tip gOrn dim thânh phn Va dirn thi cUa mi hyc phân. 

2. Trong qua trInh hçc, sinh viên có quyn dt nghj phông Dào tao  cung cp 

bang diem chInh thic cüa mt hay nhiu hyc k5' dã hyc d phc vi1 nhu cu cüa cá 

nhân. Bang dimi nay ghi kt qua hyc tp (dat hotc không dat)  cüa tat Ca CC h9c 

phn ma sinh viCn tham gia hyc và dánh giá trong hpc kS'. 

Diti 21. Cch tInh diem trung blnh chung hyc tIp 

1. Diem trung bInh chung hyc kS',  dirn trung bInh chung nan-i hyc và diem 

trung bInh churig tIch 1u9 duçc tInh theo cong thi.rc sau và dugc lam trôn den 0,5: 

a, x 

A = i=l 

Trong do: 

A là diem trung bInh hyc lc', dim trung bInh näm h9c hoc dim trung bInh 

tIch lu; 

a1 là diCrn ca hpc phàn thir i; 

n1  là so tin chi cãa hyc phn thur i; 

ii là tOng s h9c phân. 

2. Diem trung bInh chung hyc kS'  d xét h9c bOng, khen thithng sau mi hyc 

kS' clii tInh theo kêt qua thi kêt thác hyc phãn & ln thi thur nhât. Diem trung bInh 

chung bye ks', dini trung bInh chung näm hyc hoac diem trung bInh chung tIch 1iy 

d xCt thOi hyc, xp hyc 1irc sinh viên và xêp hng t& nghip ducc tInh theo dirn 

thi kCt thác hyc phân cao nhât trong các I.n thi. 

DiCu 22. Phn loi sinh viCn và xCp hing hyc lye sinh viên 

1. Sau môi hoc kS',  sinh viên duoc xêp trInh do nãm hoc can cir s tin chi tIch 

lily dugc tir dãu khóa hyc (gyi tht là N) và s tin chi trung bInh mt nãrn hyc theo kê 

hoach hyc tp chuân (gyi tat là M), cu the nhu sau: 
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a. TrInh do näm thtr nhât: N < M; 

b. TrInh do näm thir hai: M N < 2M; 

c. TrInh do nãrn thi ba: 2M N <3M; 

d. TrInh dO narn thir tu: 3M N <4M; 

e. Trmnh d näm thir närn: 4M N < SM. 

I'rong do so tin clii tIch 1u là tong so tin chi cüa các h9c ph.n sinh viên dâ 

hoc và có diem hçc phãn d?t  yêu cu (k cà các hoc phAn duc bão luu, min h9c, 

min thi). 

2. Trong truô'ng hçip xác nhn thông tin sinh viên, nãm dào tao  dugc tInh theo 

näm hoc trong thOi gian dào t?o  k hoch ci:ia khoá h9c và sinh viên dang hQc. 

3. Sau mi h9c kS',  can c' vào dirn trung bInh tIch lüy, sinh viên ducc xp 

hng v h9c 1irc nhu sau: 

a. I-Ing bmnh thu&ng: diem trung bmnh tIch Iiy dat  tir 2,0 trâ len; 

b. Hang yu: diem trung bInh chung tIch Iüy dat  disói 2,0 nhung chua phãi 

truà'ng h9p b buc thôi h9c. 

4. K&t qua h9c tp trong b9c kS'  phii du9c tInh vâo kt qua h9c tp trong h9c 

kS' chInh ngay truóc hpc kS'  phu d xêp hang sinh viên v hçc 1irc. 

Diêu 23: Dánh giá kêt qua hyc tp thco hQC ks', nãm hyc 

1. KCt qua hyc tp cia sinh viên thrcic dánh giá sau tüng h9c k' hoc sau t1rng 

nãm hoc, dim trCn kt qua các hgc phn nrn trong yêu câu cia chuang trinh dào tao 

ma sinh viCn dã h9c vã có dim theo các tiêu chI sau day: 

a. Tong so tin chi cOa nhtrng h9c phn ma sinh viên không dat  trong rnt h9c 

kS', trong mt nãm h9c, hoc ng dpng ti'.r du khoá h9c; 

b. TOng so tIn clii cüa nhüng h9c phân ma sinh viên dä dat  tlr du khóa h9c 

(s tin chi tich ifly), tInh Ca các h9c phn dugc rnin h9c, dugc cOng nh.n tin chi; 

c. DiCm trung bInh chung cüa nhung h9c phân ma sinh viên dã h9c trOng m9t 

hoc kS'  (diem trung bInh chung h9c kS'),  trong mt nam hpc (diem trung bInh chung 

nãrn hpc) hoc tinh tir dtu khóa h9c (dim trung bInh chung tIch lüy), tInh theo dirn 

chInh thic ca h9c phn Va tr9ng si là s tin chi cia h9c phn dO. 
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2. Sinh viên dirac xp Ioi hpc hrc theo diem trung bInh h9c kS',  dim trung 

bInh nam h9c hoc dirri trung bInh tIch lUy nhu sau: 

Xp Ioi hoc tp 

XCp Ioi I'hang diem 10 Thang diem 4 

Xuãt sac 9,0 - 10,0 3,5 - 4,0 

Giôi 8,0-8,99 3,0-3,49 

Khá 7,0 - 7,99 2,5 - 2,99 

Trung bInh 5,0 - 6,99 2,0 - 2,49 

Yu 4,0 - 4,99 1,0 - 1,49 

Kern Diiói 4,0 Dithi 1,0 

Gui c/i,: diem TBC bàn k/ioá /19c cô phân lé 1à 0,95 den 0,99 dupc Ian, 

trb,i len 1,00. 

BiCu 24. X11 I kêt qtii hQc tp 

1. Cui rni h9c kS', sinh viên thrGc cãnh báo h9c tp dra trên mt s diu kin 

nhu sau: 

a. Tng s tin chi không dt trong h9c kS' vuQt qua 50% khi h.rqng h9c phn 

h9c trong h9c kS', hoc tng s tin chi nq d9ng tü du khóa h9c vtrqt qua 24 tin chi; 

b. Diem trung bInh h9c kS' dt duói 0,8 dôi vó1 h9c kS'  dâu cüa khóa hçc, dithi 

I ,0 di vói các hoc kS' tip theo; 

c. Diem trung bInh tIch lüy dt dithi 1,2 dôi v&i sinh viên trInh d näm thir 

nht, di.ró1 I ,4 d6i vói sinh viên trInh do nãm thu hai, duOi 1,6 di vói sinh viên trInh 

d nm thir ba duói 1,8 di vói sinh viên các nárn tip theo. 

2. Sinh viCn b buc thôi h9c trong các tri.thng hqp sau: 

a. Không dãng k' hçc tp hoc t1r bô hçc không có 1 do hoc dim trung 

bInh chung h9c kS' bng 0,0 ô 01 h9c kS'  chInh; 

b. K hông hoàn thành nghia vi h9c phi theo dung quy djnh cüa Trung; 

c. Bi kS' Iut vi l' do di thi h hoc nh?.'i ngu&i thi h hoc bj k' Iut i mi:rc 

xoá ten khói danh sách sinh viên cua Tnthng; 
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d. 'J'hèi gian lipc tp vu'9t qua giói han theo quy dinh tai khoán 3, Diêu 5 ca 

Quy ché nay; 

e. Sinh viên khOng den tiirông lam thu tic xin quay trô li hQc tp sau khi ht 

thôi gian nghi theo quyt dinh nghi hoc tarn thai. 

3. Nhà truàng ra quyôt diih thôi h9c và thông báo danh sách sinh viên bj buc 

thOi hoc trCn Cong thông tin diên ti.r cfia Truông. Khoa/Trung tam có trách nhim 

thông báo cho sinh viCn hoc cho gia dInh cüa sinh viên biêt dOng thôi xoá ten sinh 

viên khOi h thông quán l dâo t?o  cüa Tru'è'ng. 

4. Sinh viCn thuôc diën b buc thOi hpc quy dinh ti diem a, b, c, khoân 2 

DiCu nay dupc quyôn xin xét chuyén qua các chuang trInh dao t?o  trInh d thãp 

hon (nu co) va duoc xcrn xét báo luu, cOng nh.n kt qua hpc tp dã tIch 1u' dOi vói 

hInh thii'c chuyCn dCn theo quy djnh. 

5. Sinh viên duoc quyCn viet don xin thOi hpc vi 1' do cá nhãn g1ri phông Dâo 

tao trInh Hiêu tnrOng xem xét, quyêt dnh. 

Diêu 25. Cong nhn kêt qua hçc tp và chuyên dôi tin chi 

1. Kêt qua hoc tap cua sinh vien dã tIch lu' tiir môt trInh d dâo tao ldiác, môt 

nganh dào tao hoic môt chuong trInh déo to khác, môt khoá hgc khác hoc tir mt 

Co so dão to ('l'nrOng) khác duc Truông xem xét cOng nhn, chuyên dOi sang tin 

chi cia nling hpc phén trong chuong trInh dào to theo hpc. 

2. J-li dOng chuyCn mon cua Truàng xern xét cOng nhân, chuyên dOi tIn clii 

trCn so s dOi sánh chuân déu ra, nôi dung và khOi ftrpng h9c tap, cách thc dánh giá 

hoc phén ye céc diCu kiên darn bâo chét luong thuc hiên chixoT1g trInh theo các cép d: 

a. COng nhn chuyên dOi theo tlmg  hpc phén; 

b. COng nhn, chuyên dOi theo txng nhóm hpc phén. 

3. Vic cOng nhn két qué hgc tp ye chuyên dOi tin chi cOa sinh viCn duc 

truOng cOng khai theo quy djnh. KhOi lupng tOi da so tin chi duc cOng nhn, chuyên 

dOi ldiOng vu9t qué 50% ldiOi lupng hpc tp tOi thiêu cüa chuGng trmnh dâo to. 
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CHIXONG IV 

i'iwc i'Ap, nO AN, KHOA LUiN TOT NGHIP 

Diêu 26: Thijc tIp tot nghip 

1. Länh do Khoa/Trung tam quãn 1' chisong trinh dào t?o  chju trách nhirn 

phân cong giãng viOn liuóng dn t1iirc tip, theo dOi qua trInh sinh viên thirc tip; cong 

bO dé th.rc tip, cách dánh giá truóc khi sinh viên di thrc tip. 

2. Thrc tp tt nghitp bao gm t1c tp thi:rc t ti các dn vi ben ngoài hoc 

thi.rc hành t?i  phóng mô phóng cüa Tri.rng. Di v&i thirc tp thirc t ben ngoài, sinh 

viên có the däng ky' noi thrc tp hoc duçc Khoa/Trung tarn giói thiu. Dôi vói thirc 

hânh mô phông cCia Trirông, sinh viên thirc hành theo 1ch ca Trn&ng. 

3. Sinh viCn có ti-ách nhim gri báo cáo thirc tp ye KhoalTrung tarn quân 1' 

chuong trInh dão t?o  sau khi k& thc thai gian thrc tap. I-Imnh thtc và ni dung báo 

cáo thçrc tp theo ycu cu ccia tirng ngành, do lãnh d4o KhoalTrung tam quân 1)' 

chuoiig trinh dão tao quy djnh; Báo cáo thirc tp phãi có dánh giá cüa don vi,  có 

nhn xCt ciia giãng viCn hixóiig dn. 

DiCu 27. KhOa Iun, d an tit nghip hoc hçc các hc phn thay tIi 

1. Lam khóa 1un hoc d an tht nghip: 

a. T thôi dim xét diu kin lam khoá lutn tot nghip, sinh viên phãi hoàn 

thànli tat câ các hoc phân cüa chuD'ng trmnh dào tao;  riêng dôi vi các ngành không 

bat buôc lam khóa lun, d an t& nghip phài dat  hçc 1rc tir khá trâ len. Nhüng sinh 

viCn không dCi diii kin lam khóa luãn, d an t& nghip phâi hçc các h9c phãn thay th; 

b. Các ngành bt buc phãi lam do an tt nghip, sinh viên phái tIch 1u9 di 

90% s tin chi cOa chuong trInh dào tao  vã có dim trung bInh chung tIch 1u9 trên 

5,00 (theo thang diin 10); 

c. Can cir dc thCi ccia các Khoa/Trung tarn; trén c s& các quy djnh cüa pháp 

luãt vã dC xuãt ct1a các Khoaif rung tarn, Hiu tru&ng quy djnh ti 1 % so tin chi tIch 

Eiy, dim trung bmnh chung tIch ly vã khôi h.rgng tin chi cia khóa 1u.n, do an tot 

nghip. 
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2. Hpc vi thi nit s hçc phn thay th: sinh viên k.hông di diêu kin ho.c 

không mun lam khóa lun, d an t& nghip phãi dang k h9c them mt so hc phân 

chuyCn mOn tticing duDng vâi s tin chi cüa khóa Iun, dO an t& nghip. 

Diëu 28. KhOi Iwçng kiên thüc Va thôi gian thlc hién do an, khóa lun tot nghip 

Du hoc kS'  cuêi khoá, ck sinh vin duçxc dãng k' lam d an tot nghip hoc 

khoá luân tt nghip hotc h9c them rnt so h9c phAn chuyên mon thay th: 

I. KhOi lugng tin ch cy th cia d an, khóa 1u.n tOt nghiêp do Hiu trithng 

quy dlnh  và phi hcp vâi yêu cu dào t?o  cia Tru&ng dông th&i phãi the hin trong 

chirong trInh dào tao. 

2. Ngiräi h9c 1hirc hin dO an, khóa lun tOt nghip trong h9c k5' cui khóa 

dão tao  trinh d dai  hoc, lion thông chInh quy. Dôi vói iiit so ngânh dão tao  dOi hOi 

phãi dành th01 gian cho thrc nghim và khão sat d ngithi h9c có the hoân thành do 

an, khóa lun tt nghip, Triràng có th b trI thô'i gian trong khi thirc hin k& hçrp 

v6i thai gian tic tp chuyOn mOn cui khóa. 

Diêu 29. Diêu kin dê sinh viên dirqc dang ky do an, khóa lun tOt nghip 

hoc h9c phan thay the. 

I. Sinh viOn duoc dang k lam do an, khóa lun tt nghip nOu dáp rng các diêu 

kiên sau: 

a. I'i thôi diOm xét diOu kin lam d an, khoá 1un t& nghip, sinh viOn hoàn 

thành tat cá các h9c phn cCa ch..rong trInh dào tto; riOng di vi các ngành không 

bt buc lam do an, khóa lun tt nghip sinh viOn phâi dat  h9c 1c tir khá tr& IOn. 

NhOng sinh viOn không dü diu kin lam d ánlkhoá lun tt nghip phâi h9c các 

h9c phãn thay the; 

b. Các ngãnh bat buc phãi lam d an tht nghip, sinh viOn phâi tIch 1u dü 

90% sO tin chi cCia chlrGng trInh dão tao  vã có diem trung bInh chung tIch lu trOn 

5,00 (theo thang diOm 10). Không vi phm thai gian ti da hoàn thành khoá h9c. 

2. Tinh tói thôi dim xét diu kin lam d an, khoá Iun tot nghip sinh viOn 

dang không trong thôi gian bi k lut tr niirc dInh chi h9c t.p hoc không bj truy 

cru trách nhiêrn hInh su. 

3. 1-bàn thành nghia vy tài chInh theo quy djnh cüa Tnthng. 
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4. Di.rçm Khoa quãn l' chuong trInh dào t?o  d xuât. 

5. 1-bc vã thi nit s h9c ph.n thay th: sinh viên không dCi diêu kin hoc 

không muon lam d an, khoá 1un t6t nghip phãi dang k' hçc them mt s h9c ph.n 

thay th thuc khi kin thtrc giáo diic chuyên nghip tucmg ducing vâi s tin chi 

cüa d an, khoá Juan t& nghip, các h9c phn nay thuc nhóm h9c phãn tr chçn. 

DiCti 30. I)anh gii do an, khóa ltin tot nghip, thy'c tp tot nghip 

1. Vic dánh giá do an, khóa lun tt nghip thrçyc Hi dông chârn khóa luân 

t& nghip thirc hin. Hi dng gm có 03 thành viên là nhQng ngtr?i có chuyên mon 

phii hcp, trong dO có Chi:i tch, u' viên this k và u' viên phãn bin. Dôi vi các 

ngành dc thii 1-Ici dng có th gm 05 thành viCn. Giàng viên hithng din không 

dng thôi là thành viên I-Ji dOng dánh giá dO an, khóa lun tOt nghip. 

2. Lnh dao Khoa chju trách nhirn giám sat cOng tác dánh giá dO an, khóa 

lun tOt nghp. Dirn dánh giá d an, khóa lun tt nghip (DKL) là dim trung bInh 

cong cia giáo viCn hithng dn và toàn b các thành viên trong Hi dông, disqc lam 

trOn dn 0,5. 

COng thrc tInh: 

gvhd + + Duvpb + Duvtk 
DKL—

4 

3. Dim d an, khóa lun t& nghip duc tInh vào dim trung bInh chung tIch 

lCiy cCia toàn khóa hoc. 

4. Sinh viCn co d an, khóa lu.n t& nghip bj dirn di.r&i 5,0 (theo thang dim 

10), phãi dãng k' lam li d an, khóa lun tht nghip hoc phãi dang k' h9c them 

mt s hoc phn thay th sao cho thng s tin chi cüa các h9c phn thay the tuang 

duong vói s tIn chi ccia d an, khóa lun t& nghip. 

5. Sinh viCn có dim thirc tp t& nghip cui khóa dirOi 5,0 (theo thang dim 

10) phài däng k thrc tp l?i. 

Diêu 31. Thôi gian, diu kin xét tt nghip và cong nhn tt nghip 

1. có 04 dçt xét cong nhn t& nghip trong nãm bao gôm: dcit tháng 

03, dot tháng 06, dot tháng 09 vã dçit tháng 12. 
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2. Sinh viên dr9c xét Va cong nhn tht nghip chirong trInh dâo tao  khi có dci 

các diu kiên sau: 

a. TIch lüy di h9c phn, s tin chi và hoàn thành các nci dung b.t buc k.hác 

theo yêu CU cia chuong trInh dào t?o,  dat chun dAu ra cüa chi.rang trInh dào tao; 

b. Diem trung bmnh tIch lUy cUa toàn khóa h9c dat  tir trung bInh tr& len; 

c. D?t  dim dánh giá rèn luyn theo quy djnh di vói sinh viên di hçc chInh quy; 

d. Dit chun ngoi ngC du ra theo Quy dnh cia Tru&ng; 

e. Co cliirng chi Giáo dyc quc phông — an ninh, Giáo dyc the chat; 

f. 1'ai  thèi diiii xét tt nghip không bj truy ci.ru trách nhirn hInh s1r hotc 

không dang trong thài gian b k' 1ut 0 mirc dInh chi hçc tip; 

g. Thanh toán dty dü các khoãn phi theo quy dnh cCia Truông; 

Ii. Co don d ngh dirçc xét tot nghip gcri PhOng Dào tao  trong trung h9p dü 

diêu kin tOt nghip sóm hoc niun so vói thai gian thit kC cüa khóa hçc. 

3. I-Ii dông xét tot nghip: 

a. 1-Iiu trI.rông ra quyOt dnh thành Ip Hi dng xét tt nghip; 

b. Hi dông xét tot nghip do Hiu tri.rang hoc Phó Hiu tri.rang diicic Hiu 

trt.rO'ng üy quyn lam Ch:i tjch, TruOng Phông Dào tao dai h9c lam iy viên thu'ông 

trlrc và các thành viên là lânh dao  KhoalTrung tam quãn 1 chi.rang trInh dào t?o, 

PhOng K1iio thI & Dam bão cht luçmg, PhOng COng tác sinh viên và mt so üy viCn 

khá c. 

4. Can ctr k& qua ciia Hi dng xét tt nghip, Hiu trl.râng k' quyêt dlnh 

cong nhn tM nghip cho nh&ng sinh viên d diu kiin t& nghip và cAp bng t& 

nghip trong thôi hn 03 tháng tInh tr thai dim sinh viên dáp 1rng dCi diêu kiin  t& 

nghitp và hoãn thãnh nghia vy vOi Truang. 

fliCu 32. Cip bing và phi lyc van b5ng tot nghip 

I. Bng tt nghip di hpc ducic cAp theo ngành dáo tao  chInh (don ngành 

hoc song ngãnh). Sinh viên duqc cAp giAy chirng nhn t& nghip (nu có nhu cAu) 

trong thOi gian chä nhn bAng tot nghip. 
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2. Bang tot nghip vã phii lyc van bang cap cho ngl.ri h9c phâi tuân th Quy 

dnh hin hành v quân 1 van bng, chtrng chi cCia B Giáo dye và Dào tao  và cia 

1'ruôn g. 

3. Hng t& nghip duc xác djnh can cir vào dim trung bInh tIch Iuy toàn 

khoá dugc quy dnh tai  khoãn 2, Diu 23 cüa Quy ch nay, trong do, hang t& nghip 

ci:.'ia sinh viên cO diiii trung bInh tIch 1y loai xuât sac và giOi sè bj giârn di mt rnirc 

nu thuc rnt trong các tru0ng hqp sau: 

a) IKhi krgng cCia các h9c phn phãi h9c lai  vuçlt qua 5% so vói tong so tin 

chi quy dlnh  cho toàn chuong trInh; 

b) Sinh viên b k 1ut t& rnüc cânh cáo trô len trong thai gian h9c. 

4. Sinh viên dä h& thai gian h9c tp tôi da theo quy djnh nh.ing chisa dU diêu 

kin tct nghip do chi.ra hoàn thành nhüng h9c phn Giáo dye quôc phOng-an ninh 

hoc Giáo dyc th cht hoc clura dat  chun du ra v ngoi ng thrc cp giy hoàn 

thành kiióa hoc. 

5. Sinh viCn không t& nghip dtiçic cp chirng nhn v các h9c phn dã tIch 

1u5' trong chirong trInh dào tao  cüa Truang. 

6. Van bang tt nghip chi cp mt 1n kern phy hic van bAng cho sinh viên 

t& nghip. 'fruô'ng hqp bj rnt hotc b hOng, sinh viên có th np dan xin cp ban 

sao van bng tt nghip theo huóng dn ciia TruO'ng. 



CHIIONG V 

NHUNG QUY DINH KHAC DOI vOi SINH VIEN 

Diêu 33. Nghi hc tm (h&i, thôi h9c 

1. Sinh viên dt19c xiii nghi hpc tarn  thai vã bão hru kt qua dã h9c trong CaC 

trtr&ng hgp sau: 

a. Duqc diêu dng vào Iirc krqng vu trang; 

b. Dugc co quan có thrn quyn diu dng, dai din quôc gia tharn dr các kS' 

thi, giãi dâu quôc tê; 

c. Drgc co quan có thArn quyn diu dng tham gia cong tác phông chng 

thiên tal, dich bênh; 

d. Bj rn, thai san hoc tai nn phâi diu tn thii gian dài có chirng nhn c1ia 

co sa kháun biih, chCra bnh có thm quyên theo Quy djnh cüa B Y tê; 

e. Vi I' do cá nhán khác nhirng phâi hçc ti thiu 01 h9c k' & Tnr&ig Va 

khOng thuc các trir&ng hqp bi xem xét buc thôi hçc hoc xem xét k' 1ut theo 

quy dnh và phai dt dirn trung binh tich 1u' tr 2,0 trâ len theo thang di&n 4 và 

tir 5,0 trô ten thco Ihang dim 10. Thôi gian nghi h9c t?rn  thai vi nhu cAu cá nhân 

phãi du'9c tInh vào thôi gian h9c chInh thrc quy dinh tai khoán 3, Diu 5 cia Quy 

chê nay. 

2. Khi muon trä Iai  trir&ng h9c tiêp sau th&i gian nghi tam  thôi, sinh viên 

phãi có don xin hpc 'ai  gui Trir&ng It nhât 10 ngày lam vic trt.r&c khi bt d.0 kS' 

hoc mó1. 

3. Sinh viCn thôi hçc vi 1 do cá nhân, trr tnrang hap bj xem xét buc thôi 

h9c hoc xciii xét k' Iut. Nhung sinh viên nay unun quay trâ lai  h9c tp phâi dr 

tuyên dâu \'ao nhu nIing thI sinh khác. 

Diu 34. Chuyên chuong trmnh, ngành hQc 

Sinh viên dirgc xciii xét chuyn sang h9c mt chuong trInh, rnt ngành dào 

t?o khác cUa T'nräng khi có di các diu kin sau: 



1. Khâng dang là sinh viên trInh do nãrn thi.r nht hotc närn euôi ldióa, ldiong 

thuc din bi xciii xét buc thôi hQe và can dii th&i gian h9c t.p theo quy djrih tai 

khoãn 3, Diu 5 ccia Quy ch nay; 

2. Sinh viên dt di&i kiin trüng tuyn cUa ch.wng trInh, nganh dào tao xin 

chuyôn sang h9c trong ci1ng khóa tuyn sinh; 

3. Nai chuyôn dn có dci các diu kin bâo darn cht hrgng, chua vi.rçt qua 

näng lye dào to di vói chuong trinh, ngành dào tao  do theo Quy dnh hin hành 

cãa Bô Githo duc và Dào tao; 

4. Co don xin chuyn ngành dào t?o  và di.rc sir dông cüa lânh dao 

Khoall'rung tarn phy trách clurong trInh, ngành dào tao  và diigc Hiu trlrôTig dông '. 

Diêti 35. Chtiyên co S& dào tio (chuyên Tru'ông) 

1. Sinh viên dLrcc xern xét chuyên co si dào tao  khi có dü các diêu kin sau: 

a. Sinh viän dat  diu kin tnng tuyn cüa chirong trinh, ngành dào tao  cüng 

khóa tuyên sinh tai  n0i chuyn den; 

b. Noi chuyn dn cO di các diu kin bão darn chit hicrng, chua vuçit qua 

nãng lye dão tao  di voi chuong trinh, ngành dão tao  do theo Quy djnh hin hãnh 

cCia Bô Giáo dye và Dào tao; 

c. Dirge sir dông ca Hiu tnthng Co sà dào tao  xin ehuyn den và co s& dào 

tao xin chuyôn di; 

d. Không thuc rna trong cáe tri.r&ng hçp không di.rqc phép chuyn trirng 

quy djnh tai  khoãn 2 DiCu nay. 

2. Sinh viCn không dirge phép chuyên Trung trong các trirng hgp sau: 

a. Siiih viên dã tharn dçr k' thi t& nghip THPT nhixng eó kt qua thâp hon 

diem tring tuyen vão ngành ecia Tnthng xin chuyn din; 

b. Dang là sinh viCn trInh dt narn thir nht hoc nàrn cuôi khOa; 

c. Thuc din b xciii xét bue thôi hoe, thuc din dang trong thi gian b k 

lust tr cành cáo tri ten và không eon dü thai gian h9c tp theo quy djnh t?i  khoân 

3, Diêu 5 ciia Quy chê nay. 

3. ThCi tyc chuyên trithng bao gôrn: 
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a. Sinh vien xin chuyên Tn.r&ng phâi lam h s theo quy dlnh  cta Tru&ng; 

b. Trên co sô di sánh Ch1rong trInh cUa trt.r&ng chuyn di và chiong trInh 

tuong rng ca TrLrông Chuyên dn, Hiu trLrông quy& djnh vic tip nhn hoc 

k.hông tip nhn sinh viên chuyn din; quyt djnh 'içc h9C tp tiêp t11C Cüa sinh viên; 

cong nhn các hpc phn ri-ia sinh viên chuyên dn &rcrc chuyên dOi két qua và sO h9c 

phãn phãi h9C bô sung. 

Diêu 36. Trao dôi sinh viên Va hy'p tác trong dào to 

1. Tu' vão diêu kin cii th& Tri.rng có the tham gia lien kt hoC hçip táC vài 

các Co so giáo diic dai  h9C khác d thirc hin trao dôi sinh viên và hcip tác dào tao. 

2. TruOng xây dçrng và ban hành quy djnh v vic Cong nh.n ln nhau v quy 

trInh dão tao, ni dung dào tao  và giá trj Cua tin chi lam can cr cho phép sinh viên 

cüa don vj dâo to nay dugc h9c mt s h9c phn t?i  don vj dào tao  khac Va nguc 

!ai (sau dày gçi là trao di sinh viên). Quy djnh v trao di sinh viên, hgp tác dào 

tao, vic cong nhn kêt qua h9c tp và chuyên di tin chi cho sinh viên khi thirc hin 

chirong trInh dão tao  (nêu co) di.rc Cong khai trên cng thông tin din tü cOa Tru&ng. 

3. TrCn co sO dánh giá và cong nhn 1n nhau, sinh viên cOa Co so dào tao  nay 

CO the dang k' thirc hitn hçc rnt s h9c phn t?i Co sO dào tao  khác, nêu dugc Hiu 

tnthng ciia hai Co sO dào tao  dng vOi s h.rqng tin chi ma sinh viên tIch lüy tai 

Ca sO dâo tao  khác (nu co) không vix9t qua 25% tong khôi krqng cua chuang trInh 

dào tao. 

4. Trong hop tác dào tao  g1Ua TruOng và Ca sO dào tao  khác, vic dánh giá và 

cong nhn ln nhau so 1ung tin chi ma sinh viên tIch ly tai  Ca sO phi hp dào tao 

khác khOrig vut qua 25% tng khi lu'Qng cCia chuang trInh dào tao. 

DiCu 37. 11cc cüng Iüc hai chuong trInh (song bang) 

I. Sinh viCn Co the däng k' hc them các hc phân ccia rnt chuong trInh kháC, 

ngãnh khác khi diêu kin cüa TrixOng cho phép, nhtrng chi dugc huOng các quyCn 

191 chinh thirc vâ duc xem xét cOng nhn tt nghip chuang trInh thu hai khi dã 

dang k' thành cOng hpc chuang trInh thic hai theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu nay. 
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2. Sinh viên ducc däng k h9c chuong trInh thr hai phãi dáp irng các diêu 

kiên sati: 

a. DuQc xêp trInh d nãrn thr 2 cüa chuung trmnh dâo to thu nht; 

b. Tai th6i diôrn dang k, sinh viên phâi dáp üng 01 trong 02 diu kiin sau: 

- Hoc lyc tInh theo diem trung bInh tIch lüy xép 1oi khá tth len và dáp ng 

nguôig bão darn chat krçing cüa chuong trinh thir hai trong närn tuyn sinh; 

- H9c 1rc tInh theo dim trung bInh tIch lüy xp lo?i trung bInh và dáp 1mg 

diêu kin tr1ng tuyên cCia chi.rong trmnh thir hai trong nãm tuyên sinh. 

4. Trong qua trmnh sinh viên h9c c1ng kic hai chuang trInh, nu dim trung 

bInh tIch 1u' cta chuong trmnh thr nh.t dat  duói dim trung bInh ho.c thuc din 

cành báo k& qua h9c tp thI phãi drng h9c chuang trInh thi'r hai ô h9c kS'  tip theo. 

Tru&ng hcp nay sinh viên bj loai khôi danh sách dã dàng k h9c chi.rang trInh th' hai. 

5. Thôi gian ti da duçrc phép h9c di vói sinh viên h9c cüng hc hai chuong 

trinh là thôi gian ti da quy dnh cho chuting trInh thtr nht, quy djnh tai  khoân 3 

Diu 5 cCia Quy ch nay. Khi h9c chi.roig trInh thir hai, sinh viên thrqc cong nhn 

k& qua ccia nhtng h9c phan có ni dung và khi lu'gng kiên thlrc tuong duang có 

trong chuong trInh thcr nhât. 

6. Sinh viên chi dugc xét t& nghip chi.rng trInh thu hai, nu có dli diu kin 

tt nghiêp & chuong trInh thir nhât và dã dãng kI muon  nhât 02 näm tn.rOc thai diem 

xét tot nghip chuang trInh thu hal. 

7. \'ic cong nhn tM nghip vâ cAp bng tt nghip chixang trInh thu hai dupt 

tliirc hin thco quy djnh tai  khoãn 2, Diu 3 1 ca Quy ch nay. 

7. Khi h9c chi.rong trinh thu hai m9i ch d v quyn lqi cüa sinh viên theo 

quy djnh v& cong tác sinh viên chi duc tInh di v&i chi.rang trInh thu nhAt. 

Diu 38. Hc lien thông dôi vói ngtrôi có v5n bang khác 

1. Ngu&i hçc dä tt nghip các trInh d dào tao  cia giáo dyc ngh nghip di.rgc 

dir tuyCn vâ hpc liOn thông IOn trInh d dai  h9c theo Quy djnh hin banE và cia 

Tri.räng.

* 



2. Ngu'ài dã tot nghip di hpc dirge dir tuyn Va hc lien thông ti Tru'ông dê 

nhn them mt bng tt nghip di h9c cüa rnt ngành dáo to khác, khi co sâ dào 

tao dâ áp ding thng nht phirang thirc dão tao  theo tin chi và dà tuyên sinh dugc 

tôi thiu 03 khóa theo ngãnh dào tao  và hInh thirc dào tao ma ngu&i h9c lira ch9n. 

3. Ngithi h9c li&n thông t1c hin chtrng trInh dào tao  và dang k h9c tp 

theo kC hoach chung nhir các sinh viên khác cing hInh thc dào tao.  Trén c SG Cong 

nhãn Va chuyn di tin chi, sinh viên dirge rnin trr các h9c phn tlxong rng vói 

nhQng khOi lirgng h9c tp dâ tich 1€y theo quy djnh tai  Diêu 25 cia Quy ch nay. 

4. Cong tác tuyên sinh Dai  h9c lien thông thirc hin theo Quy ch tuyn sinh 

di h9c hin hanh. Triràng quy dinh chi tit diêu kin, thii t1ic tiêp nhn h9c lien 

thông; vic cong nhn, chuyCn dôi tin chi và rnin tth h9c phân cho sinh viên lien 

thông dira trên nguyen tc cong bng, rninh bach  vi rni di tl.rgng, bão darn cht 

chê yCu cãu v cht lirgng, áp dyng chuân du ra chung nhu d& vói nhQiig sinh viên khác. 

Diu 39. Xtr I vi phm dôi vó.i sinh viên 

1. Sinh viCn có hãnh vi gian ln trong thi, kim tra, dánh giá kt qua h9C t?p 

së bj xtr 1 k 1ut di vói t1rng h9c phn dã vi pharn theo Quy chê thi tot nghip 

Trung h9C phô thông hin hành do B Giáo dic và Dâo tao  ban hành, trr tn.thng 

hgp quy djnh t?i  khoãn 2 Diêu nay. 

2. Sinh viCn thi h hoc nh ngui thi h dêu bi kS' 1ut mirc dInh chi h9c 

tp 01 nãrn dôi vói trirOng hgp vi phrn 1n thir nhãt và buc thôi h9c dôi vói trithng 

hçxp vi phiin lan thi hai. 

3. Sinh vien sCr dyng h so, van bang, chiing chi giâ lam diêu kin tr1ng 

tuyên hoc diu kin tot nghip së bi buc thôi h9c; van bng t& nghip nu dã 

dirge cp sê b thu hi, hu' bô. 

4. Tiy theo tinhi chat vã im.rc d vi phrn, sinh viên có th bj xir 1' theo eác 

quy djnb lien quan khác ca l3 Giáo dc va Dao to và eia Trirng. 



CHIXONG VI 

TO CHU'C THIJC I1IN 

DiêLI 40. Chê do bo cao, ILru trü', cong khai thông tin 

1. 'I'ruóc ngãy 3 1 tháng 12 hang närn, Tnrông báo cáo B Giáo dc và Dào 

t?o Va C0 quan quãn 1 tnrc tip v s 1iu sinh viên tuyn rn&i, t& nghip, thôi h9c 

vã dang h9c trong narn, dir kiên t& nghip trong nãm sau, tht nghip dã có vic lam 

trong thài gian 12 thárig; phân Ioai theo di tl.rgng du vào, ngành dão tao,  khóa dão 

tao và hInh thrc dào tao. 

2. Truông Co trach nhim luu tr, bào quãn an toàn cac tài 1iu lien quan ti 

Cong tác dâo to do B Giáo dyc và Dào tao  quy djnh nhu sau: 

a. Quyt djnh tn:lng tuyn, bang dim gc, quyt djnh cong nhn tot nghip, 

s gc cp phát bng t& nghip cho sinh viên. Loai tài 1iu nay di.rçc luii trü vnh 

viên t?i  Triràng; 

b. Tâi Iiu khác lien quan dn tuyn sinh, dào tao  di.rçyc itru trü', bâo quân trong 

su& qua trInh dão tao; 

c. Vic tiêu hiy tài lieu lien quan tuyn sinh, dào tao  ht thai gian luu tr 

duoc thuc hiên theo Quy djnh hin hành cia Nhà nuóc. 

3. Chm nht 45 ngày triróc khi t chirc dâo tao,  Tru&ng có trách nhirn cong 

khai trên trang thông tin din tr ccia mInh các tãi lieu sau day: 

a. Quy chê ccia Tru'óng và CáC quy djnh quãn 1' dào tao  có lien quan; 

b. Quyêt djnh mo ngânh vâ các quyt djnh lien quan dn chuang trInh së t 

ChLTC dào tao; 

. Các diu kiên bão darn chit krgng theo Quy djnh hin hânh cCia B Giáo 

duc và Dào tao; 

d. Các minh chmg ye vic ác chuoTig trInh dào tao  dáp i:rng chuân chi.rang 

trmnh dào tao do Bô Giáo duc và Dão tao ban hành; 

e. Thông báo tuyn sinh theo Quy ché tuyn sinh hin hành. 



Cao Bong 

DiCu 41. IIiêu tue vn bin 

1. Quy chê nay có hiu 1irc kê tir ngãy k, áp dyng dôi vOi nguôi tthng tuyên 

nhãp hoc tlr nàm hoc 202 1 — 2022 tr di (tir khóa 1 5); cho các to chirc, Ca nhân có 

lien quaii trong dào to theo hInh thi.rc chInh quy và v&a lam vera h9c theo phuong 

thrc do tao tIn chi. Tt c các quy dnh truóc day có ni dung trái vói Quy chê nay 

dCu hCt hiêu luc và bi buy bO. 

2. Trong truông hçp có xung dt giOa quy dnh cüa Quy chê nay vói các quy 

dinh cia Pháp 1ut ye cung mt van dê thI quy djnh pháp 1ut cüa Nhã nuóc có hiu 

lrc áp dyng. 

Diêu 42. To chirc thirc hiên 

1. Lânh dto B mOn/Khoa!Trung tam trirc thuc Truông có trách nhim phô 

biCn Quy chC nty den can b, giãng viên, nhân viên trong don vj. Truó'ng phông Dào 

tao chO tri phi hop vOi lãnh dao Khoa/Trung tam phO biCn ni dung Quy ché nay 

dn loan the sinh vi&n cüa Tru6ng. 

2. Quy chC nay có 6 ChuGng Va 42 Diêu, Hiu 1r1r0ng chu trách nhim ban 

hânh các quy dinh, quy trInh cu the dê hung dn thi hành nhung khOng duc trái 

vói Quy ché nay, quy dnh cüa truông Di hpc Di Nam và ciia pháp 1ut lien quan. 

3. Trong qua trInh thrc hin, nu có van d phát sinh can diêu chinh, bô sung, 

các t chirc, cá ni-ian gui kiên v Phông Dão tao trtthng Di hpc Di Narn dê tOng 

hcp báo cáo Hiu tru'O'ng xem xét quyêt djnh diêu chinh, bô sung cho phu hgp./. 
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