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PHẦN I: GIỚI THIỆU 

1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

(Hochiminh city Institute of Applied Science and Technology, viết tắt là 

HIAST) được thành lập theo Quyết định số 4756/QĐ-BGD&ĐT ngày 

26/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có chức năng 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có kiến thức và kỹ năng thực hành về công 

nghệ, kinh tế, du lịch, y tế ở trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng. 

Trường đã hoàn thành hồ sơ nâng cấp lên Trường Đại học Kinh tế - 

Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.  

Trường có 2 cơ sở: cơ sở đào tạo chính tại số 138 (số cũ 472) Hà 

Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh; cơ sở 2 tại 

số 8 đường số 3, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 dùng làm nơi giao 

dịch với các doanh nghiệp và đào tạo ngoài chính quy.   

Qua hơn 15 năm hoạt động, Trường đã đào tạo được hàng chục 

ngàn cử nhân cao đẳng và hàng ngàn kỹ thuật viên trung cấp chuyên 

nghiệp. Sinh viên, học sinh sau khi ra Trường được các cơ quan, doanh 

nghiệp tiếp nhận làm việc đúng ngành nghề và được đánh giá cao về 

chất lượng đào tạo. 

Trường có 4 Khoa đào tạo: Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch, 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa Y dược và Kỹ thuật Y học, Khoa 

Trung cấp và Đào tạo thường xuyên cùng 14 Bộ môn. 

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng khoa học ứng 

dụng, liên thông và hợp tác quốc tế, có khả năng thích ứng cao với nhu 

cầu nguồn nhân lực xã hội. Đặc biệt là Nhà trường luôn tạo cơ hội để 

sinh viên sớm được tiếp cận chuyên môn và học hỏi từ thực tế qua các 

đợt thực tập nghề nghiệp tại các doanh nghiệp. 

  2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  
Mục tiêu của Trường là đào tạo sinh viên cao đẳng có tri thức 

khoa học, kỹ năng thực hành về kinh tế, công nghệ, du lịch, y tế và học 

sinh trung cấp có kiến thức, tay nghề đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động 

của doanh nghiệp. 

Sinh viên ra Trường được trang bị kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ 

năng mềm, đạt chuẩn đầu ra Anh văn theo Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam và đạt trình độ Tin học để nhận chứng chỉ quốc gia, đáp ứng 
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yêu cầu sử dụng lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cạnh 

đó, sinh viên còn nhận được các chứng chỉ ngành nghề do doanh nghiệp 

cấp, chứng nhận kinh nghiệm làm việc sau khi trải qua các kỳ thực tập. 

Học sinh tốt nghiệp Trung cấp, ra Trường có thể tìm việc làm hoặc có 

thể ở lại Trường học liên thông lên Cao đẳng. 

Trường tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ: đào tạo linh hoạt, 

sinh viên tự chọn các môn học của từng học kỳ, tích lũy đủ tín chỉ được 

xét công nhận tốt nghiệp và có cơ hội tốt nghiệp sớm.  

Cơ hội nghề nghiệp việc làm: Trường thiết lập quan hệ rộng rãi 

với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty và hơn 200 doanh nghiệp. Với chương trình “Ngày 

hội việc làm”, “Ngày hội Phỏng vấn và Tuyển dụng”… do Phòng Công 

tác sinh viên và Tuyển sinh tổ chức sẽ giúp SVHS thực hành, thực tập, 

mở ra nhiều cơ hội việc làm cho SVHS sau khi tốt nghiệp ra Trường. 

Còn trong quá trình học tập, SVHS sẽ được trải nghiệm thực tế ở các 

doanh nghiệp, có cơ hội được doanh nghiệp cấp các chứng chỉ nghề 

nghiệp và đề xuất tuyển dụng sớm. 

Quyền lợi và chế độ, chính sách: SVHS được hưởng đầy đủ 

mọi quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước về bằng 

cấp, học phí, được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được 

tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học. SVHS học khá trở lên 

được cấp học bổng. SVHS nghèo vượt khó được miễn giảm học phí, 

được giới thiệu và tạo điều kiện tiếp cận các quỹ học bổng quốc tế. 

Liên thông Đại học và Cao đẳng: Học sinh tốt nghiệp Trung 

cấp dễ dàng học tiếp lên Cao đẳng ngay tại Trường. Sinh viên tốt nghiệp 

bậc cao đẳng và học sinh tốt nghiệp bậc trung cấp của Trường có đủ 

điều kiện học liên thông bậc đại học hệ chính quy tại các trường đại học 

trong và ngoài nước. 

Liên kết đào tạo hợp tác quốc tế: Trường tổ chức một số lớp 

đào tạo theo chương trình tiên tiến. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể 

học liên thông lấy bằng đại học của Trường Northwestern Polytechnic 

University (NPU) – Hoa Kỳ, Trường Đại học Devry – Hoa Kỳ, Trường 

Elite Management School (EMS) - Hà Lan, Trường Binary University – 

Malaysia, Học viện Auston – Singapore, Trường Genetic Computer – 

Singapore, Trường ERC International – Singapore, Trường Meiho – Đài 
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Loan, Trường Đại học Quốc gia Jeju, Đại học Honam, Đại học 

Namseoul, Đại học Nazarene của Hàn Quốc. 

Những sinh viên có học lực khá và có khả năng tiếp thu ngoại 

ngữ sẽ được chọn tham gia chương trình Trao đổi sinh viên HIAST với 

các Trường Đại học Hàn quốc, học 2 năm tại Trường sau đó sẽ học tại 

Hàn Quốc 1 năm để lấy bằng Cao đẳng chính quy của HIAST. Tiếp đó 

các Trường Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 100% học phí để sinh viên học thêm 1 

năm, lấy bằng Đại học của nước sở tại. Ngoài chương trình nêu trên, tất 

cả các sinh viên đều có cơ hội du học tại Hàn Quốc với hỗ trợ 50% học 

phí và việc làm ngoài giờ khi tham gia Chương trình chuyển tiếp học tại 

các Trường Đại học Hàn Quốc.  

3. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG  
Cơ sở đào tạo chính tại số 138 Hà Huy Giáp, phường Thạnh lộc, 

Quận 12 gồm 2 tòa nhà 9 tầng A, B nối liền nhau và tòa nhà C (chuẩn bị 

xây dựng). Tòa nhà A là nơi làm việc của Hội đồng Quản trị, Ban Giám 

hiệu, các Khoa chuyên môn, các phòng máy tính, hội trường lớn và nhỏ, 

giảng đường, thư viện. Tại tòa nhà B, các giảng đường được bố trí từ 

tầng 2 đến tầng 6, từ tầng 7 trở lên là các phòng thí nghiệm, thực hành. 

Các Phòng, Ban mà sinh viên có nhu cầu liên hệ thường xuyên được bố 

trí ở tiền sảnh. Phía sau tòa nhà A, B là khu nhà xưởng cơ khí ô tô và các 

phòng thực hành của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ. 

 Đội ngũ cán bộ, giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Thạc sĩ giàu kinh nghiệm quản lý và giảng dạy lâu năm tại các Trường 

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách 

Khoa TP. HCM, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. HCM... Công tác giảng dạy còn có sự tham gia của các cán bộ từ các 

doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn và gia tăng gắn kết với 

doanh nghiệp. Dưới đây là bảng thống kê đội ngũ và trình độ cán bộ, 

giảng viên cơ hữu của Trường. 

PGS.TS TS Th.S ĐH CĐ TC Khác 

4 4 34 25 7 1 1 

 

Trường đặt trọng tâm đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giao 

tiếp Anh ngữ và kỹ năng Tin học, thường xuyên đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất, các xưởng thực tập, các phòng thí nghiệm, thực hành và máy 
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tính. Tỷ lệ giờ học giữa lý thuyết và thực hành các ngành công nghệ là 

30/70. Anh văn được tăng thời lượng giao tiếp và giảng dạy theo Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Tin học được đào tạo để có thể lấy chứng 

chỉ Quốc gia do các trường đại học danh tiếng cấp ngay năm đầu tiên.  

Trường tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng theo 

Khung trình độ quốc gia. Hiện nay, Trường đang liên kết với Đại học 

Công nghiệp Thực phẩm, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Mở TP. 

HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Đại học Tài chính - 

Marketing... nhằm tạo điều kiện cho SVHS có nhu cầu liên thông từ 

Trung cấp hoặc Cao đẳng lên Đại học. 

Trường đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành học. 

Trường tổ chức triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, công tác thi, kiểm 

tra và Thư viện. 

Với môn học Giáo dục thể chất, tùy theo học kỳ, sinh viên có thể 

chọn các môn học ưa thích như bóng đá, cầu lông, thể dục thẩm mỹ, bơi 

lội. 

Nhà trường ứng dụng phần mềm Edusoft trong quản lý đào tạo, 

nhờ đó SVHS có thể xem điểm thi học kỳ trên trang web của Trường. 

Nhà trường đang xây dựng kho học liệu số chứa toàn bộ giáo trình, câu 

hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo để SVHS dễ dàng khai thác bằng các thiết 

bị di động thông qua hệ thống Wifi chuyên dụng phủ toàn Trường. Hệ 

thống Wifi còn dùng để cấp internet băng thông rộng miễn phí cho 

SVHS. Lưu ý các thiết bị di động bắt được sóng Wifi 5Ghz chuẩn N (ví 

dụ Iphone) sẽ truy cập nhanh hơn nhiều lần do ít nhiễu. 

Thư viện được bố trí tại tầng 7 tòa nhà A. Ngoài là nơi đọc sách, 

tự học của SVHS,  Thư viện còn có các máy tính phục vụ truy cập 

internet, là không gian trao đổi, hướng dẫn học tập.  

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội 

Sinh viên sau giờ học để rèn luyện các kỹ năng mềm, thể hiện tinh thần 

đoàn kết, ý thức hoàn thành công việc và ý thức tham gia các hoạt động 

văn hóa xã hội. 
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4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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5. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 
A. NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 
 

KHOA BỘ MÔN NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Y Dược và Kỹ 
thuật Y học 

Trưởng khoa: 
ThS. Nguyễn Thị 

Phương Tần 

 
Điều dưỡng 
Dược 
 

2.Bộ môn Ngoại ngữ 
Trưởng Bộ môn: 

ThS. Lâm Thị Quỳnh 
Giao 

 

Tiếng Anh  
 

 
3. Bộ môn Cơ bản 

Trưởng Bộ môn: 
ThS. Nguyễn Thái 

Bình 
 

 

 

 
4. Bộ môn tiếng Hàn 

Trưởng Bộ môn: 
Trịnh Thêm 

  
 
Tiếng Hàn Quốc 

 
5.Bộ môn tiếng Nhật 

Trưởng Bộ môn: 
Hồ Thị Ái Việt 

  
 
Tiếng Nhật 
 

6. Kinh tế - Quản trị 
- Du lịch 

Trưởng khoa: 
TS.Đỗ Thị Tuyết Lan 

 
Bộ môn Kế toán,  

Kiểm toán 
Trưởng Bộ môn: 

ThS. Bùi Thị Bích Liên 
 
 

Kế toán doanh nghiệp 

 
Bộ môn Tài chính,  

Ngân hàng 
Trưởng Bộ môn: 

TS. Đỗ Thị Tuyết Lan 
kiêm nhiệm 

 
 

 
 
Tài chính - Ngân hàng 
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Bộ môn Marketing - 

Thương mại 
Trưởng Bộ môn: 

ThS. Trần Thị Ý Nhi 
 

 
Quản trị kinh doanh 
Marketing thương mại 
Kinh doanh quốc tế 
 

 
Bộ môn Nhân lực - 

Văn phòng 
Trưởng Bộ môn: 

ThS. Trần Thị Ý Nhi 
kiêm nhiệm 

 
Quản trị văn phòng 
Quản trị nhân lực 
 

 
Bộ môn Du lịch 
Trưởng Bộ môn: 
ThS. Trương Thị 

Hải Thuận 
 

 
Quản trị khách sạn 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 
 

 
7. Kỹ thuật - Công 
nghệ 

Trưởng khoa: 
 

PGS.TS. Ngô Quang 
Tường 

 

Bộ môn Công nghệ 
thông tin 

Trưởng Bộ môn: 
ThS. Lê Thị Cẩm Tú 

 
Công nghệ thông tin 
Thiết kế đồ họa 
Tin học văn phòng 
 
 

Bộ môn Cơ - Điện, 
 Điện tử 

Trưởng Bộ môn: 
ThS. Hồ Duy Khánh 

 
Công nghệ ô tô 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 
tử 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 
không khí 
 

 
Bộ môn Xây dựng 
Trưởng Bộ môn: 

PGS.TS. Ngô 
Quang Tường kiêm 

nhiệm 

 
Kỹ thuật xây dựng 
Quản lý xây dựng 
 

Bộ môn Công nghệ 
sinh học và Môi trường 

Trưởng Bộ môn: 
ThS. Lê Thanh Hải 

 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ kỹ thuật môi 
trường 
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B. NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP  

Khoa Trung cấp và Đào tạo thường xuyên 

Trưởng Khoa: ThS. Chu Minh Phương 

Đào tạo các ngành: 

1. Kế toán doanh nghiệp 

2. Tài chính - Ngân hàng 

3. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

4. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 

5. Thư ký văn phòng 

6. Thiết kế đồ họa 

7. Tin học ứng dụng 

8. Điện công nghiệp và dân dụng 

9. Bảo trì sửa chữa ô tô 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sổ tay sinh viên  
13 

6. LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

     A. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG 
1. Kế toán 
2. Kiểm toán 
3. Tài chính - Ngân hàng 
4. Quản trị kinh doanh 
5. Quản trị văn phòng 
6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
7. Quản trị khách sạn 
8. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
9. Công nghệ thông tin 
10. Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
11. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
12. Công nghệ ô tô 
13. Tiếng Anh  
14. Dược sĩ cao đẳng 
15. Điều dưỡng 

B. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 
 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM 
 Đại học Tài chính - Marketing 
 Đại học Kinh tế TP. HCM 
 Đại học Mở TP. HCM 
 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 
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Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chương trình nước ngoài 

 Trường Northwestern Polytechnic University – Hoa Kỳ 
- Quản trị kinh doanh 
- Khoa học máy tính 
- Kỹ thuật hệ thống máy tính  
- Kỹ thuật điện tử 

 Trường Elite Management School – EMS – Hà Lan 
- Quản trị kinh doanh quốc tế 

 Trường Binary University – Malaysia 
- Quản lý kinh doanh/ Tiếp thị 
- Kế toán 

 Trường Genetic Computer - Singapore 
- Công nghệ phần mềm 
- Phát triển phần mềm 
- Thiết kế web 

 Trường Meiho – Đài Loan 
- Quản trị kinh doanh  
- Công nghệ thông tin  
- Công nghệ sinh học 

 Trường Đại học Quốc gia Jeju - Hàn Quốc 
- Ngoại ngữ 
- Hành chính công chúng 
- Báo chí và quan hệ công chúng 
- Khoa học sinh học và công nghiệp 
- Hệ thống quản lý thông tin 
- Kỹ thuật môi trường 
- Công nghệ thực phẩm 
- Khoa kiến trúc 
- Điều dưỡng 
- Thiết kế truyền thông 
- Kỹ thuật điện 

 Trường Đại học Honam - Hàn Quốc 
- Quản trị kinh doanh 
- Phúc lợi xã hội 
- Du lịch 
- Công nghệ kỹ thuật môi trường 
- Khoa âm nhạc 
- Điện tử viễn thông 
- Công nghệ thực phẩm 
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- Công nghiệp và kinh tế ứng dụng 
- Quan hệ quốc tế 
- Truyền thông báo chí 
- Thương mại quốc tế 
- Khoa thẩm mỹ 
- Y học cổ truyền 

 Trường Đại học Namseoul - Hàn Quốc 
- Ngoại ngữ 
- Lưu thông quốc tế 
- Công nghệ thông tin 
- Ngành hàng không 
- Ngành điện tử 
- Ngành kiến trúc 
- Lưu thông quốc tế 
- Quan hệ công chúng 
- Truyền thông báo chí 
- Ngành sức khỏe 
- Phúc lợi xã hội 
- Quản lý du lịch 
- Hành chính công chúng 
- Thương mại quốc tế 
- Hệ thống quản lý thông tin 
- Tài chính ngân hàng 
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PHẦN II: CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH 

1. QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲN3G TẠI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HCM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-CĐKTCN ngày 12/9/2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM) 

______________ 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy 
chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên, học sinh (SVHS) các khóa 
đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại Trường 
Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ khóa tuyển sinh năm 
học 2017 – 2018. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ được tổ chức theo học kỳ, là 
phương thức đào tạo trong đó SVHS chủ động lựa chọn theo quy định 
của trường để học và tích lũy từng môn học cho tới khi hoàn tất toàn bộ 
chương trình. SVHS tích lũy đủ số tín chỉ được quy định trong chương 
trình của ngành, nghề học thì được xét cấp bằng tốt nghiệp. 

Chương II 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 3. Thời gian khóa học và thời gian hoạt động giảng dạy 

1. Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để SVHS hoàn thành một 
chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng 
với chương trình đó, cụ thể: 

a) Thời gian đào tạo trình độ trung cấp là thời gian tích lũy đủ số lượng 
tín chỉ quy định cho từng chương trình; 
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b) Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở sau khi học xong chương 
trình trung cấp, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng 
thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông theo quy 
định; 

c) Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng là thời gian tích lũy đủ số lượng 
tín chỉ cho từng chương trình đối với người có bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn 
hóa trung học phổ thông theo quy định. 

2. Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình  

Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo không 
vượt quá 2 lần thời gian quy định cho mỗi chương trình; 

Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa 
đối với người học thuộc vào một trong các trường hợp sau: Được điều 
động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ tiếp tục học tại trường; được cử tuyển đi du học, thực tập ở 
ngoài nước; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người 
khuyết tật; vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều 
trị; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm 
quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc 
thôi học; 

Người học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai 
chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành một trong hai 
chương trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất. 

3. Thời gian tổ chức giảng dạy của trường được tính từ 7 giờ đến 22 giờ 
hàng ngày. Tổng thời lượng học tập theo thời khóa biểu đối với một 
SVHS trong một ngày không quá 8 giờ, trừ các nội dung bắt buộc phải 
có nhiều thời gian hơn 8 giờ mới đủ điều kiện thực hiện. Trong đó, một 
tuần học không bố trí quá 30 giờ lý thuyết; trong một ngày, không bố trí 
quá 6 giờ lý thuyết. 

Tùy theo số lượng SVHS, số lớp học cần tổ chức trong học kỳ, phòng 
đào tạo sắp xếp thời khóa biểu các lớp. 

Điều 4. Địa điểm đào tạo 

1. Địa điểm đào tạo được thực hiện tại trường hoặc tại phân hiệu của 
trường hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo. Trong đó, nhà trường có thể tổ 
chức giảng dạy ngoài phạm vi của trường các nội dung về kiến thức văn 
hóa, an ninh - quốc phòng, giáo dục thể chất và các nội dung thực hành, 
thực tập trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo. 
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2. Việc thi kết thúc môn học lý thuyết, thực hành, thực tập chuyên môn, 
thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại trường hoặc tại các cơ sở liên kết 
đào tạo theo đúng quy chế thi, kiểm tra của trường. 

Điều 5. Kế hoạch đào tạo 

1. Căn cứ vào khối lượng kiến thức, yêu cầu kỹ năng quy định của 
chương trình, trường phân bố số môn học cho từng năm học, học kỳ. 

2. Trước khi bắt đầu một khóa học, năm học, học kỳ, trường công bố 
công khai kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học, học kỳ đó. Kế 
hoạch đào tạo cho từng khóa học, năm học thể hiện ít nhất các nội dung 
sau: số lượng học kỳ, thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm 
học, khóa học và thời gian nghỉ hè, tết đối với từng lớp học; chương 
trình của từng môn học; địa điểm thực hiện; giảng viên giảng dạy lý 
thuyết, thực hành từng môn học cho từng lớp học cụ thể. 

Điều 6. Đăng ký nhập học 

1. Khi đăng ký nhập học, SVHS phải nộp các giấy tờ theo quy định hiện 
hành. Tất cả giấy tờ khi SVHS nhập học được xếp vào túi hồ sơ của từng 
cá nhân do phòng đào tạo quản lý. 

2. Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, hiệu trưởng ký quyết định 
công nhận người đến học là SVHS chính thức của trường. 

3. Trường phải cung cấp đầy đủ các thông tin cho SVHS về mục tiêu, 
nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, 
nghĩa vụ và quyền lợi của SVHS. 

Điều 7. Tổ chức lớp học 

1. Lớp học được tổ chức theo lớp SVHS từ đầu khóa học và lớp môn 
học dựa vào đăng ký khối lượng học tập của SVHS ở từng học kỳ. Mỗi 
lớp SVHS và mỗi lớp môn học được ký hiệu bằng một mã số riêng theo 
quy định thống nhất. Số lượng SVHS tối thiểu cho mỗi lớp môn học tổ 
chức giảng dạy là 20 SVHS. Nếu số lượng SVHS đăng ký thấp hơn số 
lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và SVHS 
phải đăng ký chuyển sang học những môn học khác có lớp, nếu chưa 
đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ. 
Đối với những lớp môn học đặc thù dưới 20 SVHS, Hiệu trưởng xem 
xét, quyết định cho phép tổ chức lớp khi cần thiết. 

2. Trường tổ chức đào tạo theo học kỳ, một năm tổ chức 3 học kỳ (học 
kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ 3). 
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Học kỳ 1, học kỳ 2 có ít nhất 15 tuần thực học và 2 - 3 tuần thi; học kỳ 3 
có từ 8 đến 12 tuần học và 1 – 2 tuần thi.  

Điều 8. Đăng ký khối lượng học tập 

1. Trước khi kết thúc học kỳ hiện tại, trường thông báo lịch trình học của 
học kỳ kế tiếp; chương trình môn học dự kiến sẽ dạy, điều kiện tiên 
quyết để được đăng ký học cho từng môn học, lịch kiểm tra và thi, hình 
thức kiểm tra và thi đối với các môn học của học kỳ kế tiếp. 

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, 
tài chính của bản thân, SVHS đăng ký học các môn học dự định sẽ học 
trong học kỳ đó với nhà trường và đóng học phí theo quy định. 

SVHS phải thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung đăng ký môn học 
theo đúng quy trình đăng ký môn học và lịch học vụ quy định của 
trường. SVHS sẽ bị từ chối đăng ký, điều chỉnh, bổ sung môn học nếu 
thực hiện không đúng quy định hoặc lịch học vụ đã quy định. 

Học kỳ đầu tiên của khóa học, SVHS học theo lịch trình và kế hoạch 
giảng dạy quy định chung của trường (không đăng ký khối lượng học 
tập). 

3. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi SVHS phải đăng ký trong mỗi 
học kỳ được quy định như sau: 

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) đối với những 
SVHS xếp loại kết quả học tập từ trung bình trở lên; 

b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) đối với những 
SVHS xếp loại kết quả học tập loại yếu. 

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với SVHS ở học kỳ 3. 

4. SVHS đang trong thời gian bị xếp loại học lực yếu chỉ được đăng ký 
khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế 
khối lượng đăng ký học tập của những SVHS xếp loại kết quả học tập từ 
trung bình trở lên. 

5. Đăng ký học cải thiện điểm môn học 

- SVHS được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang môn học tự chọn 
khác đối với các môn học bị điểm D, D+, C, C+ để cải thiện điểm trung 
bình tích lũy; 

- Trong thời gian quy định được đăng ký, SVHS có thể đăng ký vào bất 
kỳ môn học có mở lớp, nhưng không được trùng với thời khóa biểu các 
môn học đang học. 
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6. Trường nhận đăng ký khối lượng học tập của SVHS ở mỗi học kỳ 
bằng phiếu đăng ký học tập (bản giấy) hoặc qua E-mail của cá nhân 
SVHS. Khối lượng đăng ký học tập của người học theo từng học kỳ 
được thể hiện trên phiếu đăng ký học tập lưu giữ tại phòng đào tạo và 
đưa lên mạng thông tin của trường. SVHS có thể vào tra cứu mọi lúc 
mọi nơi. Đăng ký môn học chỉ có giá trị xếp lớp môn học khi người 
đăng ký hoàn thành việc đóng học phí cho môn học đó. 

Điều 9. Rút bớt môn học đã đăng ký 

1. Việc rút bớt môn học đã đăng ký được giải quyết theo quy trình đăng 
ký môn học và lịch học vụ của học kỳ. Ngoài thời hạn quy định, môn 
học vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu SVHS không 
dự học môn học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F. 

2. Điều kiện rút bớt các môn học đã đăng ký: 

a) SVHS viết phiếu đề nghị (theo mẫu) gửi phòng đào tạo; 

b) Không vi phạm khoản 3 Điều 8 của Quy chế này; 

c) SVHS chỉ được phép rời lớp đối với các môn học đã đăng ký xin rút 
bớt khi đã được nhà trường chấp thuận. 

Điều 10. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập 

1. Việc miễn, giảm, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an 
ninh được thực hiện theo quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả 
học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội ban hành. 

2. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học trong chương trình của 
trường trong trường hợp người học đã được công nhận tốt nghiệp 
chương trình từ trình độ tương đương, trong đó có môn học có điểm đạt 
yêu cầu và được công nhận là tương đương với môn học trong chương 
trình của trường. 

3. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học đối với môn học Chính trị 
thuộc các môn học chung trong trường hợp SVHS đã tốt nghiệp chương 
trình từ trình độ tương đương hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp 
chương trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương. 

4. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Ngoại ngữ thuộc các môn 
học chung trong trường hợp SVHS đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương 
đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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5. Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc 
các môn học chung trong trường hợp SVHS là thương bệnh binh, có 
thương tật hoặc bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động; trong 
thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt huy chương trong 
các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh trở lên. 

6. SVHS có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người 
khuyết tật được xem xét, quyết định cho miễn, giảm học một số môn học 
hoặc miễn, giảm một số nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng cá 
nhân không thể đáp ứng được. 

7. Bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập 

a) SVHS được bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập của các môn 
học đạt yêu cầu từ chương trình đào tạo của trường, của trường nơi 
chuyển đi trong trường hợp chuyển trường, của một trong hai trường 
thực hiện liên kết đào tạo trong trường hợp học cùng lúc hai chương 
trình; 

b) Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 5 năm kể từ khi 
bắt đầu khóa học. 

8. SVHS có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập phải có đơn 
đề nghị trường xem xét, quyết định khi nhập học và đầu mỗi học kỳ. 

Điều 11. Xếp hạng năm đào tạo và học lực 

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức, kỹ năng tích lũy 
SVHS được xếp hạng năm đào tạo như sau: 

a) SVHS năm thứ nhất: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 35 tín 
chỉ; 

b) SVHS năm thứ hai: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 35 tín chỉ 
đến dưới 72 tín chỉ; 

c) SVHS năm thứ ba: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 72 tín chỉ trở 
lên, tùy ngành đào tạo. 

2. Xếp loại kết quả học tập 

a) Xếp loại kết quả học tập của SVHS theo học kỳ được căn cứ vào điểm 
trung bình chung tích lũy trong học kỳ đó theo thang điểm 4, cụ thể: 

- Loại xuất sắc: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; 

- Loại giỏi: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; 

- Loại khá: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; 



22 

 

- Loại trung bình: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49; 

- Loại yếu: điểm trung bình chung tích lũy thấp hơn 2,00. 

b) SVHS bị hạ xuống một mức xếp loại nếu bị nhà trường kỷ luật từ 
mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết quả học tập (không 
tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 26 của Quy chế này); 

3. Kết quả học tập trong học kỳ 3 được gộp vào kết quả học tập trong 
học kỳ 2 để xếp loại SVHS về học lực. 

Điều 12. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học 

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp 
cho SVHS có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích 
hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học 
chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của SVHS được dựa trên 
các điều kiện sau: 

a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,40 đối với SVHS năm thứ 
nhất dưới 1,60 đối với SVHS năm thứ hai, dưới 1,80 đối với SVHS năm 
thứ ba; 

b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của 
khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; 

c) Tổng số tín chỉ của các môn học bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu 
khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ; 

d) Mỗi SVHS không được vượt quá 2 lần số lần cảnh báo kết quả học 
tập. 

2. SVHS bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau 
đây: 

a) Không đăng ký khối lượng học tập của học kỳ mà không thuộc diện 
nghỉ học tạm thời; 

b) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần; 

c) Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định 
tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này; 

d) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học. 

Chậm nhất 1 tháng sau khi SVHS có quyết định buộc thôi học, trường 
thông báo về địa phương nơi SVHS có hộ khẩu thường trú. Những 
SVHS bị buộc thôi học vì lý do học lực được quyền xin xét chuyển sang 
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học hệ trung cấp chính quy, được bảo lưu một phần kết quả học tập đã 
học. 

3. Tự thôi học 

SVHS không thuộc diện bị buộc thôi học, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
trách nhiệm theo quy định, nếu thuộc một trong các trường hợp sau được 
đề nghị trường cho thôi học: 

a) SVHS tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do 
thời gian còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định; 

b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được hiệu 
trưởng chấp thuận. 

Điều 13. Chuyển ngành, nghề đào tạo 

1. SVHS được chuyển ngành, nghề đào tạo đang học sang học một 
ngành, nghề đào tạo khác của trường. 

2. SVHS được trường cho phép chuyển ngành, nghề đào tạo khi bảo 
đảm các yêu cầu sau: 

a) Có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo; 

b) Ngành, nghề đào tạo dự kiến sẽ chuyển sang học phải có cùng hình 
thức tuyển sinh và các tiêu chí tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với tiêu 
chí tuyển sinh của ngành, nghề đào tạo đang học; 

c) Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh 
tiến độ học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

3. Thời gian học tối đa để SVHS chuyển ngành, nghề đào tạo hoàn thành 
chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này và được 
tính từ khi bắt đầu nhập học ngành, nghề trước khi chuyển. 

Điều 14. Học cùng lúc hai chương trình 

1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho SVHS có đủ điều kiện quy 
định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương 
trình thứ hai của trường hoặc của đơn vị liên kết đào tạo với trường để 
khi đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp hai bằng. 

2. Điều kiện học cùng lúc hai chương trình: 

a) SVHS có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình; 

b) Đã học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình có thời gian thực 
hiện từ một đến hai năm học, đã học xong học kỳ thứ hai đối với chương 
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trình có thời gian thực hiện từ trên hai năm học. Trong đó, xếp loại kết 
quả học tập của từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất tính 
đến thời điểm xét học cùng lúc hai chương trình phải đạt loại khá trở 
lên; 

c) Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ 
mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. SVHS thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học hoặc bị buộc thôi học ở 
chương trình thứ nhất thì bị buộc thôi học ở chương trình thứ hai. 

4. SVHS chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều 
kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất. 

5. Thời gian để SVHS hoàn thành hai chương trình được quy định tại 
khoản 2 Điều 3 của Quy chế này. 

Điều 15. Nghỉ học tạm thời, tạm hoãn học môn học, nghỉ ốm 

1. SVHS được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu điểm 
học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ 
an ninh - quốc phòng; 

b) Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị thì 
phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi SVHS khám hoặc điều trị; 

c) Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn; 

d) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan 
có thẩm quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng 
không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học; 

đ) Vì lý do khác không được quy định tại điểm a, b, c, d của khoản này: 
SVHS nộp đơn xin nghỉ học tạm thời cho phòng đào tạo kèm theo hồ sơ, 
tài liệu chứng minh có nhu cầu hết sức chính đáng. 

SVHS chỉ được giải quyết nghỉ học tạm thời 1 học kỳ chính; nếu hết 
thời hạn được nghỉ học tạm thời, SVHS có thể làm thủ tục gia hạn thời 
gian nghỉ học tạm thời như đối với lần đầu tiên, nhưng tổng thời gian 
nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân không vượt quá 2 học kỳ liên tiếp. 

Thời gian nghỉ học tạm thời được tính vào thời gian tối đa để SVHS 
hoàn thành chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế 
này. Riêng đối với trường hợp nghỉ học tạm thời do được điều động thực 
hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng thì thời gian nghỉ học tạm thời 
không tính vào thời gian học tập chính thức. 
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SVHS nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải nộp 
đơn tại phòng đào tạo ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới để tiếp 
nhận và bố trí lớp học. 

2. SVHS được tạm hoãn học môn học theo kế hoạch đào tạo của trường 
và phải hoàn thành môn học tạm hoãn đó trong quỹ thời gian tối đa hoàn 
thành chương trình nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau: 

a) Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học đó và phải có giấy 
xác nhận của cơ sở y tế nơi SVHS khám hoặc điều trị; 

b) Có lý do khác không thể tham gia hoàn thành môn học, kèm theo 
minh chứng cụ thể và phải được trường chấp thuận. 

3. Trong trường hợp có lý do chính đáng, SVHS được nghỉ học đột xuất 
và phải bảo đảm đủ điều kiện mới được dự thi kết thúc môn học. 

SVHS xin nghỉ học đột xuất phải viết đơn xin phép gửi trưởng khoa 
trong vòng 1 tuần trước ngày nghỉ kèm theo xác nhận, minh chứng cụ 
thể. 

Điều 16. Chuyển trường 

1. SVHS chuyển trường theo nhu cầu cá nhân thì việc chuyển trường 
được thực hiện theo quy định của trường nơi chuyển đi và trường nơi 
chuyển đến. Trong đó, hiệu trưởng chỉ xét tiếp nhận hoặc cho SVHS 
chuyển đi học ở một trường khác khi SVHS đó bảo đảm các yêu cầu 
sau: 

a) Có đơn đề nghị chuyển trường; 

b) Không trong thời gian: điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh 
cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường nơi chuyển đi nhưng 
không vào học kỳ cuối cùng của khóa học; 

2. Tiếp nhận sinh viên chuyển trường  

Phòng đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trình Hiệu trưởng văn 
bản quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tập 
tiếp tục của SVHS, công nhận các môn học mà SVHS chuyển đến được 
chuyển đổi kết quả và số môn học phải học bổ sung, trên cơ sở bảng ghi 
kết quả học tập của SVHS. 

3. Thời gian tối đa cho SVHS chuyển trường hoàn thành chương trình 
được tính từ thời điểm nhập học ở trường nơi chuyển đi. 
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Chương III 

KIỂM TRA VÀ THI MÔN HỌC 

Điều 17. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết 
thúc môn học 

1. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ 

a) Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại 
thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học thông qua việc 
kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng 
hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác; 

b) Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học. Kiểm 
tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm 
điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức 
kiểm tra, đánh giá khác; 

c) Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng môn học cụ thể được 
thực hiện theo quy định của trường, bảo đảm trong một môn học có ít 
nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ. 

2. Tổ chức thi kết thúc môn học 

a) Kết thúc môn học, trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ; 
kỳ thi phụ được tổ chức cho SVHS chưa dự thi kết thúc môn học hoặc 
có môn học có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; 

b) Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, 
thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề 
hoặc kết hợp giữa các hình thức trên; 

c) Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 
đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc 
thời gian làm bài thi của môn học có tính đặc thù của ngành, nghề đào 
tạo phải được ban giám hiệu duyệt và công bố cho SVHS ở buổi học đầu 
tiên; 

d) Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 04 
tuần, lịch thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 
tuần; trong kỳ thi, từng môn học được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí 
thi ghép một số môn học trong cùng một buổi thi của một SVHS; 
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đ) Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học tỷ lệ thuận với số giờ của 
môn học đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý 
thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; 

e) Danh sách SVHS đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có 
nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học ít nhất 
05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai 
trước ngày thi kết từ 1 - 2 ngày làm việc; 

g) Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo 
viên coi thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; SVHS dự thi phải 
được bố trí theo số báo danh; đối với hình thức thi khác, trường quyết 
định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên quan 
khác; 

h) Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến về 
quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên 
họp liên quan đến kỳ thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, 
điểm thi phải được ghi lại bằng biên bản; 

i) Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học phải 
được quy định trong chương trình môn học. 

Điều 18. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, học lại 

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học 

SVHS được dự thi kết thúc môn học khi bảo đảm các điều kiện sau: 

- Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích 
hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy 
định trong chương trình môn học; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 4,0 điểm trở lên theo 
thang điểm 10; 

- Còn số lần dự thi kết thúc môn học theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

- SVHS có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được trường xem 
xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở SVHS đó phải bảo 
đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra. 

2. Số lần dự thi kết thúc môn học 

a) SVHS được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học 
chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kỳ thi khác do 
trường tổ chức; 
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b) SVHS vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn 
tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó, trường hợp có 
lý do chính đáng thì không tính số lần dự thi và được trường bố trí dự thi 
ở kỳ thi khác. 

3. Học lại 

a) SVHS phải học lại môn học chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

- Không đủ điều kiện dự thi; 

- Đã thi 2 lần nhưng vẫn không đạt. 

b) SVHS thuộc diện phải học lại không được bảo lưu điểm, thời gian 
học tập của môn học lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện dự 
thi được quy định tại khoản 1 Điều này mới được dự thi kết thúc môn 
học; 

c) Trường hợp không còn môn học do điều chỉnh chương trình thì 
trường quyết định chọn môn học khác thay thế trên cơ sở phù hợp với 
mục tiêu của ngành, nghề đào tạo. 

Điều 19. Ra đề thi, chấm thi kết thúc môn học 

1. Nội dung đề thi 

a) Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học đã được quy định trong 
chương trình; 

b) Bảo đảm phải có ngân hàng đề thi kết thúc môn học của tất cả các 
môn học trong chương trình của trường; đề thi phải được tổ chức bốc 
thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của trường và được trường duyệt 
trước khi thi; 

c) Đề thi đối với SVHS có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của 
Luật Người khuyết tật do trường quyết định. 

2. Chấm thi 

a) Mỗi bài thi kết thúc môn học phải do ít nhất 02 giáo viên chấm thi, 
cho điểm độc lập nhau và phải ký đầy đủ vào bài thi, phiếu chấm điểm, 
bảng điểm tổng hợp của SVHS dự thi; trong đó, bài thi viết tự luận phải 
được làm phách trước khi chấm và việc chấm thi vấn đáp, thực hành 
phải thực hiện trên phiếu chấm thi do trường quy định; 

b) Điểm của bài thi là trung bình cộng điểm của các giáo viên chấm thi; 
trường hợp điểm của các giáo viên chấm thi đối với một bài thi có sự 
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chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 thì phải tổ chức xem 
xét hoặc chấm thi lại, nếu chấm thi lại mà chưa thống nhất được điểm thì 
trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn xem xét, giải quyết và là người quyết 
định cuối cùng về điểm bài thi; 

c) Bài thi được chấm thông qua máy, phần mềm chuyên dụng và việc 
chấm phúc khảo do trường quy định cụ thể và tổ chức thực hiện. 

3. Trường hợp SVHS không đủ điều kiện dự thi thì phải nhận điểm 0 
cho lần thi đó. 

4. Công bố điểm thi 

a) Điểm thi, kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập hoặc 
bảo vệ báo cáo thực tập phải được công bố cho SVHS biết ngay sau khi 
chấm; 

b) Đối với các hình thức thi, kiểm tra khác phải được công bố cho SVHS 
biết muộn nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi xong. 

5. Xử lý khiếu nại điểm 

Đối với điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ, SVHS 
khiếu nại trực tiếp với cán bộ giảng dạy khi công bố điểm trên lớp. Sau 
khi bảng ghi điểm đã nộp phòng đào tạo, SVHS không còn quyền khiếu 
nại về điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ. 

Các khiếu nại, thắc mắc về điểm của SVHS chỉ được giải quyết khi đúng 
quy định và thời hạn giải quyết theo quy định. 

Điều 20. Cách tính điểm môn học và quy đổi điểm môn học 

1. Cách tính điểm môn học 

a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng 
số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;  

Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra 
thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. 
Trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định 
kỳ tính hệ số 2; 

Điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và điểm thi kết thúc môn 
học được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn số lẻ 0.5 
điểm; 

Điểm môn học được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

b) Điểm môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 
trở lên. 
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2. Quy đổi điểm môn học 

a) Điểm môn học sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được 
chuyển thành điểm chữ và thang điểm 4 như sau: 

 

XẾP LOẠI 
THANG 

ĐIỂM 10 

THANG ĐIỂM 4 

ĐIỂM 

CHỮ 
ĐIỂM SỐ 

ĐẠT 

Giỏi 8,5 - 10 A 4,0 

Khá 
7,8 - 8,4   B+ 3,5 

7,0 -7,7 B 3,0 

Trung bình 
6,3 - 6,9   C+ 2,5 

5,5 - 6,2 C 2,0 

Trung bình 

yếu 

4,8 - 5,4   D+ 1,5 

4,0 - 4,7 D 1,0 

KHÔNG ĐẠT Kém Dưới 4,0      F 0 

 

b) Đối với những môn học được trường cho phép chuyển điểm, khi xếp 
mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả; 

c) Việc xếp loại ở mức điểm F còn được áp dụng cho trường hợp SVHS 
vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F; 

d) SVHS được bảo lưu kết quả và miễn học đối với những môn học 
được công nhận kết quả, khi SVHS chuyển từ trường khác đến hoặc 
chuyển đổi giữa các chương trình. 

Điều 21. Cách tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học 
và điểm trung bình chung tích lũy 

a) Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình 
chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ 
số thập phân: 
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Trong đó: 

+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm 
trung bình chung tích lũy; 

+ i: là số thứ tự môn học; 

+ ai: là điểm của môn học thứ i; 

+ ni: là số tín chỉ của môn học thứ i; 

+ n: là tổng số môn học trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn 
học đã tích lũy. 

b) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các môn học 
mà SVHS đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được 
xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ; 

c) Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình 
chung tích lũy bao gồm cả điểm môn học được bảo lưu, không bao gồm 
điểm môn học được miễn trừ và môn học điều kiện; 

d) Trường hợp SVHS được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối 
lượng học tập của môn học trong thời gian được tạm hoãn. 

đ) Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích 
lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa 
học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để 
xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi 
kết thúc môn học có điểm cao nhất. 

e) Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn 
học điều kiện; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm 
trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp 
loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối 
lượng học tập, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào 
bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. 

Chương IV 

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 22. Điều kiện tốt nghiệp 

1. SVHS được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

a) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình; 

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 
đạt từ 2,00 trở lên; 
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c) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học 
thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do trường quy định; 

d) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn 
trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp 
đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của 
khóa học; 

e) Trường hợp SVHS có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật 
chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường phải tổ chức xét kỷ 
luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho SVHS đó. 

2. Trường hợp SVHS bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết 
thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết 
luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý 
kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được trường tổ chức xét công nhận tốt 
nghiệp. 

Điều 23. Xếp loại tốt nghiệp 

1. Xếp loại tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy 
của toàn khóa học theo thang điểm 4, như sau: 

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; 

b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; 

c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; 

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49. 

2. SVHS có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi 
một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có một môn học trở lên trong khóa học phải thi lại (không tính môn 
học điều kiện; môn học được miễn trừ); 

b) Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy 
định tại khoản 2 Điều 26 của Quy chế này) trong thời gian học tập tại 
trường. 

Điều 24. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy 
chứng nhận kết quả học tập, bằng tốt nghiệp 

1. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận 
kết quả học tập 
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a) SVHS được công nhận tốt nghiệp được trường cấp giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời trước khi cấp bằng tốt nghiệp; 

b) SVHS được công nhận tốt nghiệp được trường cấp bảng điểm theo 
từng môn học cho toàn khóa học. Trong đó ghi rõ ngành, nghề đào tạo, 
hình thức đào tạo; kết quả và lý do môn học được miễn trừ, bảo lưu 
điểm; điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, điểm trung bình chung học 
tập toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, khen thưởng và kỷ luật, lý do hạ 
mức xếp loại tốt nghiệp (nếu có); 

c) Bảng điểm được cấp sau khi SVHS có quyết định công nhận tốt 
nghiệp, muộn nhất trong ngày trao bằng tốt nghiệp; 

d) SVHS chưa được công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận kết 
quả học tập các môn học đã học trong chương trình của trường, trong đó 
phải ghi rõ hình thức đào tạo và lý do SVHS chưa được công nhận tốt 
nghiệp. 

2. Trường chịu trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SVHS đủ 
điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ 
ngày SVHS kết thúc môn học cuối cùng trong chương trình.  

Chương V 

HỌC PHÍ 

Điều 25. Đóng học phí 

1. Tín chỉ học phí là đơn vị dùng để lượng hóa chi phí của các hoạt động 
giảng dạy và phục vụ giảng dạy tính cho từng môn học. Số tín chỉ học 
phí được quy định như sau: 

Số tín chỉ học phí Số tiết lý thuyết Số tiết thực hành, 

 thí nghiệm 

1 15 30 

2 16 – 30 31 – 60 

3 31 – 45 61 – 90 

4 46 – 60 91 – 120 

2. Trường quy định mức học phí riêng đối với những môn học đặc biệt, 
như: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Thực tập 
chuyên môn, Khóa luận tốt nghiệp,… 

3. Học phí học kỳ của mỗi SVHS được xác định bằng tổng học phí các 
môn học đăng ký được chấp thuận. Mức học phí của từng loại tín chỉ 
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học phí, từng hệ, bậc đào tạo được nhà trường quyết định theo từng năm 
học. 

4. Phòng Công tác SVHS và Tuyển sinh hướng dẫn, giải quyết các thủ 
tục miễn giảm học phí. 

5. Thời gian đóng học phí 

a) Học kỳ đầu tiên của khóa học – SVHS đóng học phí khi nhập học; 

b) Các học kỳ sau – SVHS đóng học phí trong hai tuần đầu của học kỳ 
đó; 

c) SVHS không hoàn tất học phí đúng theo quy định sẽ bị hủy kết quả 
đăng ký môn học, không được xếp lớp môn học. 

Chương VI 

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THI, KIỂM TRA 

Điều 26. Xử lý SVHS vi phạm về thi, kiểm tra 

1. SVHS thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với 
vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai; 
trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm 
lần thứ nhất. 

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, việc xử lý người học 
vi phạm trong khi dự kiểm tra, thi kết thúc môn học được thực hiện như 
sau: 

a) Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối 
với SVHS phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với SVHS khác trong 
giờ kiểm tra, thi; 

b) Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với 
SVHS vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

- Đã bị khiển trách một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi 
phạm quy định tại giờ kiểm tra, thi đó; 

- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác; 

- Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; những bài kiểm tra, bài thi 
đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu người học bị xử lý 
có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì 
được trường xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển 
trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý. 
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c) Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: áp dụng đối 
với SVHS vi phạm một trong các lỗi sau: 

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra, thi vẫn tiếp tục vi 
phạm quy định trong giờ kiểm tra, thi đó; 

- Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép đem vào phòng 
thi; 

- Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào 
phòng thi; 

- Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe 
dọa người học khác; 

- Viết, vẽ bậy lên bài kiểm tra, bài thi; 

- Viết bài kiểm tra, bài thi trên giấy không đúng quy định của trường; 

- Dùng bài kiểm tra, bài thi của người khác để nộp; 

- Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch 
kết quả kiểm tra, thi; 

SVHS sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ 
luật như trong khi làm bài kiểm tra, bài thi. 

 

           HIỆU TRƯỞNG 

     (Đã ký) 
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2. QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG 
CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HCM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-CĐKTCN ngày 29/5/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) 

______________ 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Quy chế này quy định về công tác sinh viên, học sinh đang học 

các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ chính 
quy thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. 

 
Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH 
Điều 2. Nhiệm vụ của sinh viên, học sinh 
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường. 
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của 

Nhà trường; chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 
3. Tích cực rèn luyện đạo đức và phong cách, lối sống; tôn trọng 

giáo viên, cán bộ, nhân viên và các sinh viên, học sinh khác trong Nhà 
trường; đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện; thực hiện nếp 
sống văn hóa trong trường học. 

4. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động 
xã hội vì cộng đồng, phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của 
Nhà trường và các hoạt động khác của sinh viên, học sinh. 

5. Tham gia phòng, chống tiêu cực, các biểu hiện và hành vi gian 
lận trong học tập, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; kịp thời báo 
cáo với khoa, phòng, bộ phận chức năng thuộc Nhà trường. 

6. Tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao 
thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, gia 
đình và cộng đồng. 

7. Có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà trường. 
8. Đóng học phí và bảo hiểm y tế theo quy định. 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và 

của Nhà trường. 
Điều 3. Quyền của sinh viên, học sinh 
1. Được nhập học theo đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển 

nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Nhà trường. 
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2. Được nghe phổ biến về chế độ, chính sách của Nhà nước đối 
với sinh viên, học sinh trong quá trình tham gia các chương trình giáo 
dục nghề nghiệp. 

3. Được học hai chương trình đồng thời, chuyển trường, đăng ký 
dự tuyển đi học ở nước ngoài, học lên trình độ đào tạo cao hơn theo quy 
định của pháp luật; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

4. Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và 
các tổ chức tự quản của sinh viên, học sinh, các hoạt động xã hội có liên 
quan đến sinh viên, học sinh trong và ngoài Nhà trường theo quy định 
của pháp luật. 

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi tay nghề các 
cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao và các cuộc thi tài năng, 
sáng tạo khoa học, kỹ thuật khác phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà 
trường. 

6. Được tham gia lao động, làm việc theo quy định của pháp luật 
khi đi thực tập tại doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của chương 
trình đào tạo và các thỏa thuận của Nhà trường và doanh nghiệp. 

7. Được tham gia góp ý kiến các hoạt động đào tạo và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Nhà trường; được 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải 
pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường; được đề đạt 
nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề có 
liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên, học sinh. 

8. Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện và 
các giấy tờ khác liên quan; được giải quyết các thủ tục hành chính khi đủ 
điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

9. Được chăm sóc sức khỏe trong quá trình học tập theo quy 
định. 

10. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật và 
Nhà trường. 

Điều 4. Những việc sinh viên, học sinh không được làm 
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín, xâm phạm thân thể đối 

với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và sinh viên, 
học sinh khác trong Nhà trường. 

2. Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra và làm giả hồ sơ để hưởng 
các chính sách đối với sinh viên, học sinh. 

3. Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành khi chưa được sự đồng 
ý của Nhà trường. 

4. Say rượu bia khi đến lớp. 
5. Gây rối an ninh, trật tự trong Nhà trường và nơi công cộng. 
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6. Cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao 
thông. 

7. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 
8. Sản xuất, mua bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng 

trữ hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, 
ma túy, chất gây nghiện và các loại chất cấm khác, các tài liệu, ấn phẩm 
có nội dung chứa thông tin phản động, đồi trụy đi ngược với truyền 
thống, bản sắc văn hóa dân tộc và các tài liệu cấm khác theo quy định 
của Nhà nước; tổ chức, tham gia hoạt động, truyền bá mê tín dị đoan và 
các hành vi vi phạm khác trong Nhà trường. 

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung 
dung tục, đồi trụy, bạo lực, phản động, xâm phạm an ninh quốc gia, 
chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của 
tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet. 

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái pháp luật khác. 
 

Chương III 
NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, HỌC SINH VÀ HỆ THỐNG 

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 
Điều 5. Nội dung công tác sinh viên, học sinh 
1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền 
a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để sinh 

viên, học sinh nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của 
Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng; 

b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho sinh 
viên, học sinh về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; 
lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý 
thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng; 

c) Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận 
thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp 
luật; 

d) Tạo điều kiện, giúp đỡ sinh viên, học sinh phấn đấu, rèn luyện 
để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia 
các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; 

đ) Giáo dục thể chất: Tổ chức cho sinh viên, học sinh tham gia 
các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng 
chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng. 

2. Công tác quản lý sinh viên, học sinh 
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; 
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b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải 
quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên, học sinh; 

c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của sinh 
viên, học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện 
cho sinh viên, học sinh tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham 
dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; 
giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của sinh viên, học sinh; 
thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh; 

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng 
chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã 
hội trong sinh viên, học sinh; phối hợp với công an và chính quyền địa 
phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết 
các vụ việc liên quan đến sinh viên, học sinh trong và ngoài Nhà trường; 

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp 
và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh 
viên, học sinh; 

e) Quản lý sinh viên, học sinh ngoại trú: Phối hợp với cơ quan 
công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý sinh viên, học 
sinh ở ngoại trú. 

3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối 
khóa cho học sinh, sinh viên. Tổ chức đối thoại giữa sinh viên, học sinh 
và Ban Giám hiệu Nhà trường. 

4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên, học sinh 
a) Tư vấn cho sinh viên, học sinh xây dựng kế hoạch học tập, rèn 

luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe; 
b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều 

kiện giúp đỡ sinh viên, học sinh là người khuyết tật, người thuộc diện 
chính sách, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên, học 
sinh thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ; 

c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến 
thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác 
cho sinh viên, học sinh; 

d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh; 
đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh 

nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện 
kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn; 

e) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. 
5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về sinh viên, học sinh. 
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6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về sinh viên, học sinh 
thực trạng việc làm của sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp định kỳ và 
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

Điều 6. Tổ chức, quản lý công tác sinh viên, học sinh 
Hiệu trưởng quyết định tổ chức, quản lý và quy định cụ thể trách 

nhiệm của đơn vị, cá nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác sinh 
viên, học sinh theo Quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định khác của 
Nhà trường. 

 
Chương IV 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN, HỌC 
SINH 

Điều 7. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, 
học sinh 

1. Đảm bảo khách quan, công khai, chính xác. 
2. Đảm bảo quyền bình đẳng, dân chủ của sinh viên, học sinh. 
3. Đảm bảo đánh giá đầy đủ các nội dung, tiêu chí và quy trình 

thực hiện. 
4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận liên 

quan trong nhà trường. 
Điều 8. Nội dung và thang điểm đánh giá 
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh là đánh giá về 

ý thức, thái độ học tập và rèn luyện của sinh viên, học sinh. Điểm đánh 
giá tính theo thang điểm 100. Cụ thể nội dung đánh giá và 
khung điểm như sau: 

1. Ý thức, thái độ học tập. 
2. Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà 

trường. 
3. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 
4. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn 

thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong 
học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng. 

Điều 9. Tiêu chí trong các nội dung đánh giá 
1. Tiêu chí về ý thức, thái độ học tập 
a) Ý thức và thái độ trong học tập; 
b) Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động 

ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học; 
c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi; 
d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập; 



Sổ tay sinh viên  
41 

2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, 
quy chế của Nhà trường 

a) Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, 
các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong 
Nhà trường; 

b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác 
của Nhà trường. 

3. Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - 
xã hội, văn hóa, văn nghệ, thểthao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội, bạo lực học đường 

a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính 
trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Sinh viên, học sinh là người 
khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình 
trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp cụ 
thể; 

b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác 
xã hội; 

c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã 
hội. 

4. Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán 
bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của nhà trường hoặc có 
thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền 
khen thưởng 

a) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả 
công việc của học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, 
các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác 
của sinh viên, học sinh trong Nhà trường; 

b) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, 
khoa và Nhà trường; 

c) Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc 
thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có 
thẩm quyền khen thưởng (bằng khen, giấy khen...). 

Điều 10. Phân loại kết quả rèn luyện 
Kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh được phân thành 05 

loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể: 
a) Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm; 
b) Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm; 
c) Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm; 
d) Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm; 
đ) Loại yếu: Dưới 50 điểm. 
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Điều 11. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, 
học sinh 

1. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh 
giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh. Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường; 

b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác 
sinh viên, học sinh; 

c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban liên 
quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường. 

2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện 
a) Đến thời điểm đánh giá theo quy định, sinh viên, học sinh căn 

cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi 
tiết do Nhà trường quy định; 

b) Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, 
thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên, học sinh trên cơ sở 
kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập 
thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải được ghi biên bản, có 
chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và thư ký cuộc họp; 

c) Trưởng khoa căn cứ biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh 
giá và báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học 
sinh của Trường; 

d) Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh 
của Trường xem xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng; 

đ) Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết 
quả rèn luyện của sinh viên, học sinh. 

3. Kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh phải được thông báo 
cho sinh viên, học sinh ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và 
phải được công khai trong toàn Trường. 

Điều 12. Thời gian đánh giá và cách tính điểm 
1. Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh được tiến 

hành định kỳ theo học kỳ 1 và học kỳ 2 từng năm học, cả năm học và 
toàn khóa học. 

2. Điểm rèn luyện của sinh viên, học sinh trong kỳ học là tổng số 
điểm đạt được theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn 
luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học 
trong năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của 
điểm rèn luyện của các năm học. 

3. Sinh viên, học sinh có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục 
theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học. 
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Điều 13. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên, 
học sinh 

1. Kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên, học sinh được 
lưu trong hồ sơ quản lý tại Trường. 

2. Kết quả rèn luyện được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến 
khích học tập và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của sinh viên, 
học sinh. 

3. Kết quả rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu 
dương, khen thưởng. 

 
Chương V 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN, HỌC SINH 
Điều 14. Nội dung, hình thức khen thưởng sinh viên, học sinh 
1. Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên, 

học sinh có thành tích xứng đáng cần được biểu dương, khen thưởng kịp 
thời theo các nội dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. Cụ 
thể: 

a) Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, 
thể thao và các cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao 
động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị; 

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, 
đoàn thể của sinh viên, học sinh, hoạt động thanh niên xung kích, sinh 
viên, học sinh tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong 
lớp, khoa, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao; 

c) Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
tổ quốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dũng cảm cứu người bị 
nạn; chống tiêu cực, tham nhũng; 

d) Các thành tích đặc biệt khác. 
2. Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên, 

học sinh được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể: 
a) Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân theo 03 danh hiệu: Khá, 

Giỏi, Xuất sắc. 
b) Khen thưởng định kỳ đối với tập thể lớp sinh viên, học sinh 

theo 02 danh hiệu: Lớp sinh viên, học sinh Tiên tiến và Lớp sinh viên, 
học sinh Xuất sắc.  

c) Việc đánh giá, xếp loại học tập của sinh viên, học sinh được 
thực hiện theo Quy chế đào tạo của Nhà trường. Không xét khen thưởng 
đối với học sinh, sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, 
mô đun, tín chỉ trong năm học đó dưới điểm trung bình. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng sinh viên, học sinh 
1. Thủ tục xét khen thưởng 
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a) Đến kỳ xét khen thưởng, các lớp lập danh sách kèm theo bản 
thành tích của tập thể lớp sinh viên, học sinh và thành tích cá nhân đạt 
được trong học tập, rèn luyện, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, đề 
nghị khoa; 

b) Khoa họp, xét, đề xuất danh hiệu đối với tập thể lớp và cá 
nhân sinh viên, học sinh có thành tích để báo cáo Hội đồng khen thưởng, 
kỷ luật sinh viên, học sinh của Trường; 

c) Căn cứ đề nghị của Khoa, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh 
viên, học sinh tổ chức họp, xét và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường công 
nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên, học sinh. 

2. Quyết định khen thưởng được lưu trong hồ sơ quản lý sinh 
viên, học sinh của Nhà trường. 

Điều 16. Hình thức kỷ luật đối với sinh viên, học sinh 
Sinh viên, học sinh có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, 

hậu quả của hành vi để xem xét phê bình hoặc áp dụng một trong 04 
hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách: Đối với sinh viên, học sinh có hành vi vi phạm 
lần đầu và mức độ nhẹ; 

b) Cảnh cáo: Đối với sinh viên, học sinh đã bị khiển trách mà tái 
phạm hoặc vi phạm mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất 
thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối 
nghiêm trọng; 

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Đối với sinh viên, học sinh đang 
trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm 
nghiêm trọng các hành vi sinh viên, học sinh không được làm; 

d) Buộc thôi học: Đối với sinh viên, học sinh đang trong thời 
gian bị cảnh cáo mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu 
nhưng có tính chất và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng hoặc có hành vi 
phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật sinh viên, học 
sinh 

1. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật: 
a) Sinh viên, học sinh mắc khuyết điểm phải làm bản tự kiểm 

điểm và tự nhận hình thức kỷ luật; 
b) Chủ nhiệm lớp chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, học 

sinh để phân tích và xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa; 
c) Khoa họp, xem xét, kiến nghị hình thức kỷ luật và đề nghị Hội 

đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh của Trường; 
d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh tổ chức 

họp xét, đề xuất hình thức kỷ luật và trình Hiệu trưởng; 
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d) Thành phần dự họp xét kỷ luật sinh viên, học sinh của Hội 
đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh ngoài các thành viên 
của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh và giáo viên 
chủ nhiệm lớp có sinh viên, học sinh vi phạm, còn có đại diện tập thể 
lớp có sinh viên, học sinh vi phạm và sinh viên, học sinh có hành vi vi 
phạm (các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến nhưng không 
được quyền biểu quyết). Nếu sinh viên, học sinh vi phạm kỷ luật đã 
được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội 
đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh vẫn tiến hành họp và 
xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Kết quả họp Hội 
đồng phải được ghi biên bản và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ 
luật. 

2. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên, học sinh do Hiệu 
trưởng quyết định thành lập, gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường; 

b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác 
sinh viên, học sinh của Trường; 

c) Các ủy viên: Là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên của Trường. 

3. Hồ sơ xử lý kỷ luật sinh viên, học sinh: 
a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp sinh viên, học sinh có 

khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì trình tự 
xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành trên cơ sở các chứng cứ thu thập 
được); 

b) Biên bản tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên, học sinh vi 
phạm; 

c) Biên bản họp của khoa và đơn vị phụ trách công tác sinh viên, 
học sinh; 

d) Các tài liệu có liên quan. 
4. Quyết định kỷ luật của sinh viên, học sinh phải có điều khoản 

ghi rõ thời gian bị thi hành kỷ luật và phải được lưu vào hồ sơ quản lý 
sinh viên, học sinh. Trường hợp sinh viên, học sinh bị kỷ luật mức đình 
chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Trường gửi thông báo cho 
địa phương, nơi sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú và gia đình 
sinh viên, học sinh biết để quản lý, giáo dục. 

Điều 18. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 
1. Sau thời hạn 03 tháng đối với trường hợp bị khiển trách, 06 

tháng đối với trường hợp bị cảnh cáo kể từ ngày quyết định kỷ luật có 
hiệu lực thi hành, nếu sinh viên, học sinh không có hành vi vi phạm kỷ 
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luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật và được 
hưởng đầy đủ quyền lợi của sinh viên, học sinh theo quy định. 

2. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn thì sau khi hết 
thời hạn đình chỉ, sinh viên, học sinh phải xuất trình chứng nhận của địa 
phương (xã, phường, thị trấn) nơi sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường 
trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương (trong thời 
gian bị đình chỉ học tập) để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. 

3. Đối với trường hợp bị kỷ luật buộc thôi học, nếu sinh viên, học 
sinh có nguyện vọng trở lại Trường để tiếp tục học tập thì phải sau ít 
nhất 01 năm, kể từ ngày bắt đầu kỷ luật mới được Trường xem xét, tiếp 
nhận vào học tiếp. Trong hồ sơ xin trở lại học, ngoài các giấy tờ theo 
quy định phải có chứng nhận của địa phương (xã, phường, thị trấn), nơi 
sinh viên, học sinh có hộ khẩu thường trú, về việc chấp hành tốt nghĩa 
vụ công dân tại địa phương trong thời gian chấp hành kỷ luật. 

Điều 19. Quyền khiếu nại về khen thưởng và kỷ luật 
Cá nhân, tập thể lớp sinh viên, học sinh nếu xét thấy các hình 

thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại lên 
Hiệu trưởng Nhà trường.  

 
Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 20. Tổ chức thực hiện 
Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị gửi ý kiến đến Phòng 
Công tác sinh viên và tuyển sinh để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng xem 
xét, giải quyết./.  

 

 
          HIỆU TRƯỞNG 

          (Đã ký) 
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3. QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VÀ XÉT CẤP HỌC BỔNG 
SINH VIÊN, HỌC SINH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH 
TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-CĐKTCN ngày 05/12/2018 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. HCM) 

______________ 

 

Điều 1. Thực hiện xét tặng học bổng sinh viên, học sinh (SVHS) 
học kỳ 1, học kỳ 2 trong từng năm học, theo 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 

1. Xét tặng học bổng các SVHS đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Tất cả các học phần có điểm tổng kết học phần sau kỳ thi kết 
thúc học phần lần 1 đạt từ 2,5 trở lên; 

- Có khối lượng học tập không dưới 10 tín chỉ đối với mỗi học 
kỳ; đóng học phí đúng quy định; 

2. Xếp loại mức học bổng theo kết quả học tập và rèn luyện: 

Xếp loại học bổng Kết quả học tập (tính 
theo điểm trung bình 
chung học kỳ thi kết 
thúc học phần lần 1) 

Xếp loại rèn luyện 

Học bổng Xuất sắc Đạt từ 3,6 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

Học bổng Giỏi Đạt từ 3,2 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

Học bổng Khá Đạt từ 2,5 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

3. Mức học bổng từng sinh viên được tính theo tỷ lệ phần trăm 
học phí của sinh viên tại học kỳ đánh giá xét tặng học bổng. 

- Loại Xuất sắc: 30% học phí học kỳ. 

- Loại Giỏi: 20% học phí học kỳ. 

- Loại Khá: 10% học phí học kỳ. 

4. Quy trình và hình thức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 
viên, học sinh và xét tặng học bổng cá nhân sinh viên, học sinh thực hiện 
Quyết định số 48/QĐ-CĐKTCN ngày 29/5/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Thực hiện khen thưởng Sinh viên, Học sinh (SVHS) và 
Lớp Sinh viên, Học sinh đạt thành tích trong học tập, rèn luyện. 

1. Khen thưởng định kỳ: 

a) Khen thưởng định kỳ đối với SVHS và Lớp SVHS được thực 
hiện theo từng năm học và khóa học. 

b) Khen thưởng định kỳ đối với SVHS theo 3 danh hiệu: Khá, 
Giỏi, Xuất sắc. SVHS đạt danh hiệu Khá, Giỏi, Xuất sắc khi đạt đủ các 
tiêu chí sau: 

- Có khối lượng học tập không dưới 30 tín chỉ trong năm học 
(bao gồm ba học kỳ); đóng học phí đúng quy định; 

- Đạt kết quả học tập sau kỳ thi kết thúc học phần lần 1 và kết 
quả rèn luyện như sau: 

Danh hiệu SVHS Kết quả học tập (tính 
theo điểm trung bình 
chung tích lũy thi kết 
thúc học phần lần 1) 

Xếp loại rèn luyện 

SVHS Xuất sắc Đạt từ 3,6 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

SVHS Giỏi Đạt từ 3,2 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

SVHS Khá Đạt từ 2,5 trở lên Từ loại Tốt trở lên 

c) Khen thưởng định kỳ đối với Lớp SVHS theo 2 danh hiệu: 
Lớp tiên tiến, Lớp xuất sắc. 

d) Lớp SVHS đạt danh hiệu Lớp tiên tiến khi có đủ các điều kiện 
sau: 

- Có từ 15% SVHS đạt danh hiệu SVHS Khá trở lên; 

- Không có SVHS vi phạm pháp luật hoặc bị hình thức kỷ luật từ 
mức khiển trách trở lên; 

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện, tích 
cực hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào chung của Nhà 
trường, Đoàn thể trong Nhà trường. 

đ) Lớp SVHS đạt danh hiệu Lớp xuất sắc khi có đủ các điều kiện 
sau: 
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- Đạt danh hiệu Lớp SVHS tiên tiến; 

- Có từ 5% SVHS đạt danh hiệu SVHS Giỏi trở lên; 

e) Trong trường hợp năm học, khóa học không có Lớp SVHS đạt 
đủ tiêu chuẩn mục đ, Nhà trường sẽ xét công nhận danh hiệu Lớp xuất 
sắc đối với các Lớp SVHS tiên tiến căn cứ vào tỷ lệ phần trăm SVHS 
giỏi cao nhất theo từng khối ngành. 

2. Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân và tập thể lớp SVHS đạt 
thành tích tiêu biểu, các trường hợp sau: 

a) Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, 
thể thao và các cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao 
động, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị; 

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, 
đoàn thể của SVHS, hoạt động xung kích, tình nguyện, giữ gìn an ninh 
trật tự, các hoạt động của Nhà trường, của Khoa, của lớp; 

c) Các thành tích đặc biệt khác. 

3. Mức khen thưởng căn cứ vào danh hiệu, thành tích cá nhân, 
tập thể và được quy định theo từng năm học. 

Quy trình và hình thức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, 
học sinh và xét tặng học bổng cá nhân sinh viên, học sinh thực hiện 
Quyết định số 48/QĐ-CĐKTCN ngày 29/5/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Thực hiện xét giảm học phí học kỳ 1, học kỳ 2 trong năm 
học đối với SVHS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực học tập, 
rèn luyện. 

1. Đối tượng: 

SVHS đang học tại Trường, là con hộ gia đình nghèo, mồ côi cả 
cha lẫn mẹ, hoặc cả cha mẹ là dân tộc ít người, hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn khác và có ý thức phấn đấu nỗ lực học tập, rèn luyện. 

2. Đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có khối lượng học tập không dưới 10 tín chỉ và điểm trung bình 
học kỳ từ 2,0 trở lên tại học kỳ được xét giảm học phí; 

- Kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên và đóng học phí đúng quy 
định. 

3. Điều kiện xét giảm học phí: 
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Vào đầu năm học, SVHS nộp Giấy xác nhận thuộc gia đình hộ 
nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chính quyền địa phương tại 
Phòng Công tác Sinh viên và Tuyển sinh để được xét giảm học phí. 

4. Mức giảm học phí: 10% học phí của học kỳ xét miễn giảm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ Năm học 2018 – 2019 và 
bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Các Ông, Bà 
Trưởng Phòng Công tác Sinh viên và Tuyển sinh, Trưởng Khoa, Phòng, 
Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

      HIỆU TRƯỞNG 

              (Đã ký) 
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PHẦN III: CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH QUY 
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B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
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C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 
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NƠI SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ 
1. Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng  
Những vấn đề liên quan đến: 
 Thời khóa biểu, bố trí phòng học ở các cơ sở. 
 Hồ sơ nhập học và ra trường của sinh viên.  
 Được tiếp tục học, ở lại lớp, buộc thôi học… 
 Xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy, TCCN, Cao đẳng liên thông. 
 Tổ chức thi học kỳ, năm học và thi lại cho sinh viên.          
 Quản lý điểm kết quả học tập của sinh viên.                           
 Cấp bảng điểm kết quả học tập của sinh viên. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Những vấn đề liên quan đến: 
 Công tác quản lý hoạt động tài chính.  
 Công tác thu học phí. 

3. Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh 
Những vấn đề liên quan đến:  
 Là cầu nối giữa Lãnh đạo Trường, các Phòng, Khoa, Ban với sinh 

viên. 
 Cấp thẻ sinh viên, các loại giấy xác nhận cho sinh viên (trừ những 

giấy tờ liên quan đến học tập). 
 Thực hiện chế độ học bổng, giảm học phí. 
 Theo dõi việc thực hiện nội quy, nề nếp của sinh viên.  
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.  
 Hỗ trợ việc làm cho sinh viên.  
 Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức các buổi tư vấn việc 

làm và tuyển dụng. 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị 
  Những vấn đề liên quan đến:  
 Sao y các loại văn bản do Trường cấp. 
 Đóng dấu các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên  
        (giấy xác nhận, giấy giới thiệu thực tập…). 
 Theo dõi bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên.  
 Công tác vệ sinh môi trường. 

5. Khoa Chuyên môn  
Những vấn đề liên quan đến: 
 Chương trình đào tạo các ngành do Khoa quản lý. 
 Quản lý điểm các môn học của sinh viên.  
 Xét và đề nghị công nhận kết quả học tập và rèn luyện của sinh 

viên theo từng học kỳ. 
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ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG 
 

 
 
 
 
 
 

STT Phòng  Đơn vị 

1 
A1.2 
A1.5 

Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị     
ĐT: (028) 62.933.745 - Email: hanhchinh@hiast.edu.vn 
ĐT: (028) 62.934.149 - Email: phongqtcsvc@hiast.edu.vn 

2 B1.2 

Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh 
ĐT: (028) 62.648.953  
Email: bancongtacsinhvien@hiast.edu.vn 
ĐT: (028) 62.933.744 - Email: tuyensinh@hiast.edu.vn 

3 B1.3 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
ĐT: (028) 62.933.743 - Email: phongtaivu@hiast.edu.vn 

4 B1.4 
Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng 
ĐT: (028) 62.648.952 - Email: phongdaotao@hiast.edu.vn 

5 A6.5 
Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch  
ĐT: (028) 62.579.923 
Email: kinhtequantridulich@hiast.edu.vn 

6 A5.5 
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ  
ĐT: (028) 62.933.343  
Email: kythuatcongnghe@hiast.edu.vn 

7 B7.4 
Khoa Y dược và Kỹ thuật Y học 
ĐT: (028) 62.752.491 

8 A1.1 
Khoa Trung cấp và Đào tạo thường xuyên 
ĐT: (028) 62.934.165  
Email: khoatrungcap@hiast.edu.vn 

9 B1.1 
Bộ môn Hàn ngữ 
ĐT: (028) 62.933.741 - Email: tthanngu@hiast.edu.vn 

10 A3.2 
Bộ môn Anh ngữ 
ĐT: (028) 62.648.947 - Email: bmngoaingu@hiast.edu.vn 

11 A5.4 
Bộ môn Nhật ngữ 
ĐT: (028) 62.933.343 - Email: bmtiengnhat@hiast.edu.vn 

12 A3.2 
Bộ môn Cơ bản 
ĐT: (028) 62.648.947 - Email: bankhcb@hiast.edu.vn 

13 A7 
Trung tâm Thông tin - Thư viện 
ĐT: (028) 62.579.924 - Email: tt-tttv@hiast.edu.vn 
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QUY ĐỊNH BỐ TRÍ GIỜ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP 
 
 

Tiết học Giờ Ghi chú 

Tiết 1 7 giờ 00 – 7 giờ 45 

Buổi sáng 

Tiết 2 7 giờ 45 – 8 giờ 30 

Tiết 3 8 giờ 30 – 9 giờ 15 

Nghỉ giải lao 9 giờ 15 –  9 giờ 30 

Tiết 4 9 giờ 30 – 10 giờ 15 

Tiết 5 10 giờ 15 – 11 giờ 00 

Tiết 6 11 giờ 00 – 11 giờ 45 

Nghỉ buổi trưa 11 giờ 45 – 13 giờ 00  

Tiết 7 13 giờ 00 – 13 giờ 45 

Buổi chiều 

Tiết 8 13 giờ 45 – 14 giờ 30 

Tiết 9 14 giờ 30 – 15 giờ 15 

Nghỉ giải lao 15 giờ 15 – 15 giờ 30 

Tiết 10 15 giờ 30 – 16 giờ 15 

Tiết 11 16 giờ 15 – 17 giờ 00 

Nghỉ buổi  chiều 17 giờ 00 – 18 giờ 00  

Tiết 12 18 giờ 00 – 18 giờ 45 

Buổi tối 
Tiết 13 18 giờ 45 – 19 giờ 30 

Nghỉ giải lao 19 giờ 30 – 19 giờ 40 

Tiết 14 19 giờ 40 – 20 giờ 25 

 
 
 




