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QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

V/v ban hành qui chế học vụ bậc Đại học – Cao đẳng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Căn cứ quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ Quy chế về tổ chức
và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày
12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia
Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/9/2006 và
Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16/7/2009 của Giám Đốc Đại học Quốc Gia
Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế về tổ chức và
hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa;
Theo đề nghị của Hội đồng học vụ trường, thư ký hội đồng học vụ - trưởng phòng
Đào tạo trường.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 :

Ban hành kèm theo quyết định này qui chế học vụ bậc đại học và cao đẳng của
trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.

Điều 2 :

Quy chế này có hiệu lực kể từ học kỳ 01 năm học 2012-2013 và thay thế cho quy
chế học vụ ban hành theo QĐ số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 và áp dụng
cho tất cả các hình thức đào tạo bậc đại học và cao đẳng tại trường Đại học
Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.
Riêng điều 2 và toàn bộ phụ lục 1, 2 chỉ áp dụng đối với các sinh viên từ khóa
2009 đại học và từ khóa 2010 cao đẳng trở đi. Sinh viên đại học khóa 2008 về
trước và cao đẳng khóa 2009 về trước vẫn được áp dụng theo các điều khoản quy
định tương ứng - đã công bố trước đây.

Điều 3 :

Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các phòng ban, Trưởng khoa, Giám
đốc trung tâm đào tạo, các Giảng viên và toàn thể Sinh viên bậc đại học và cao
đẳng của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Các Đơn vị (trường ĐHBK)
- ĐHQG Tp.HCM để báo cáo
- Lưu VT (PĐT, Ban ĐBCL)

(Đã ký)

PGS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH
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QUI CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
(Ban hành theo QĐ số 958/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 27 tháng 06 năm 2012)
Quy chế này quy định những vấn đề chung nhất về các quy trình tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả
học tập, học bổng-học phí, xử lý học vụ, tốt nghiệp-văn bằng đối với sinh viên bậc đại học và cao
đẳng tại trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM. Các vấn đề liên quan tới giảng viên, quy
trình xây dựng hồ sơ chương trình giáo dục và tổ chức giảng dạy được quy định trong quy chế
giảng dạy; các vấn đề liên quan tới sinh viên (trong các mặt sinh hoạt, rèn luyện,…) được quy định
chi tiết trong quy chế công tác sinh viên của trường.

Bảng ký hiệu viết tắt trong quy chế học vụ
Chữ viết tắt

Giải nghĩa

B2
BKeL
CĐ
CQ
CTĐT
CTGD
CTXH
ĐAMH
ĐH
ĐHBK
ĐHCQ
ĐHQG
ĐKMH
ĐRL
ĐRL10

Bằng 2
Hệ thống hỗ trợ bài giảng trực tuyến “Bách Khoa eLearning”
Cao Đẳng
Chính Quy
Chương Trình Đào Tạo
Chương Trình Giáo Dục
Công tác Xã hội
Đồ Án Môn học
Đại Học
Trường Đại Học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Đại Học Chính quy – thường là để chỉ diện chính quy bằng 1 lớp đại trà
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ký Môn học
Điểm rèn luyện (xem chi tiết trong quy chế công tác sinh viên của trường)
ĐRL đã được quy đổi sang thang điểm 10.
Điểm trung bình học kỳ – điểm lần 1 học kỳ chính (điều 14), là điểm trung bình để
xét học bổng, khen thưởng.
Điểm trung bình chung mở rộng – tính từ ĐTB1HK và ĐRL, là cơ sở xét HBKK
(điều 27)
Điểm trung bình học kỳ (điều 14)
Điểm trung bình tích lũy – điều 15
Điểm trung bình tích lũy theo ngành học (một CTGD) – điều 15
Đào Tạo Từ Xa qua Mạng
Educational Testing Service – Tổ chức của Mỹ cung cấp các dịch vụ đánh giá hàng
đầu trong giáo dục, trong đó có bao gồm TOEIC.
Giáo Dục Quốc phòng
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Học bổng

ĐTB1HK
ĐTBCMR
ĐTBHK
ĐTBTL
ĐTBTLN
ĐTTXa
ETS
GDQP
GVCN
HB
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P.CTCT-SV
P.KH-TC
PĐT
PTN

Học bổng khuyến khích học tập
Hội Đồng Học Vụ - là hội đồng cấp trường chịu trách nhiệm ban hành các quy định –
quy chế và quy trình cần thiết để vận hành toàn bộ quy trình đào tạo.
HĐHV có thành phần gồm các trưởng khoa và phòng ban chủ chốt do Hiệu trưởng
hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm Chủ tịch và Trưởng phòng Đào tạo làm
Thư ký hội đồng.
Học kỳ
Học Phí
Luận Văn Tốt Nghiệp (Bậc Đại Học)
Môn Học
Số học kỳ quy chuẩn (Điều 2) của một CTGD – chi tiết quy định tại Phụ lục 1.
Thời gian kế hoạch - Nkh là tổng số học kỳ được thiết kế trên sơ đồ tiến trình do nhà
trường sắp xếp công bố để định hướng cho sinh viên theo học một khóa đào tạo theo
một hình thức đào tạo cụ thể.
Số học kỳ tối đa một sinh viên được đăng ký theo học trong một khóa ngành (theo
một CTGD) để nhận một văn bằng tại ĐHBK (Điều 2 và Phụ lục 1)
Phòng Công Tác Chính Trị - Sinh Viên
Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Phòng Đào Tạo
Phòng Thí Nghiệm

SoTCmax

Số tín chỉ tối đa mà một sinh viên được đăng ký theo học trong một học kỳ

SoTCTL
SoTCTLN
SV
TC

Số tín chỉ tích lũy từ đầu khóa học – điều 15
Số tín chỉ tích lũy theo ngành học – điều 15
Sinh Viên
Tín chỉ
Tín chỉ học phí – là một đơn vị dùng để lượng hoá chi phí của các hoạt động giảng
dạy học tập và thông thường được tính cho từng môn học.
Thời khóa biểu
Tiếu Luận Tốt Nghiệp (Bậc Cao Đẳng)
Test Of English for International Communication - Một loại chứng chỉ tiếng Anh của
ETS (Hoa kỳ).
Thực Tập
Thực Tập Tốt Nghiệp - Thực tập cuối khóa
Vừa Làm Vừa Học

HBKK

HĐHV

HK
HP
LVTN
MH
Nhkc
Nkh
Nmax

TcHP
TKB
TLTN
TOEIC
TT
TTTN
VLVH
Yk
Ymax

Sinh viên được xếp hạng năm đào tạo - năm thứ k
“Năm học cuối” – là con số biểu diễn năm học cuối (quy chuẩn) trong một khóa học
và được quy định trong phụ lục 1. Khái niệm quy chuẩn này là con số lớn nhất dùng
trong các xác nhận về năm học đang theo học của sinh viên tại trường.
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Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Mục tiêu đào tạo và học chế tín chỉ
1.1. Mục tiêu đào tạo bậc đại học và cao đẳng
Mục tiêu và nhiệm vụ của trường là: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu
phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - đặc biệt là cho khu
vực phía Nam; từng bước tiếp cận với chuẩn mực chất lượng của các trường có trình độ đào tạo
tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
Bậc đại học và cao đẳng nhằm đào tạo ra những kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân, cử nhân cao
đẳng,… có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực
thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Mục tiêu đào tạo được cụ thể hóa trong nội dung chương trình giáo dục của từng ngành học cụ
thể và phản ánh đánh giá qua các tiêu chí “đầu ra” của mỗi chương trình.
1.2. Học chế tín chỉ
Học chế tín chỉ là phương thức đào tạo trong đó sinh viên chủ động lựa chọn học từng môn học
(tuân thủ theo các ràng buộc được quy định trước) hay từng khối kiến thức – các học phần,
chứng chỉ nhằm tích lũy và tiến tới hoàn tất toàn bộ chương trình của một ngành đào tạo được
cấp một văn bằng tốt nghiệp. Đây là quy trình đào tạo đang được áp dụng thống nhất tại trường
Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM (ĐHBK).
Trên cơ sở lượng hóa toàn bộ quy trình đào tạo thông qua khái niệm “số tín chỉ”, học chế tín chỉ
tạo điều kiện để cá nhân hóa quy trình đào tạo - trao quyền cho sinh viên trong việc đăng ký sắp
xếp lịch học; việc liên thông chuyền đổi và tích lũy các môn học, học phần; việc sắp xếp thời
gian học ở trường kể cả lên kế hoạch thời gian tốt nghiệp - ra trường.
Về phía mình, người sinh viên cần phát huy tính tích cực, chủ động để thích ứng với quy trình
đào tạo này nhằm đạt được những kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện.
Điều 2 : Chương trình giáo dục và thời gian học
2.1. Chương trình giáo dục
Chương trình giáo dục (CTGD) hệ đại học – cao đẳng gồm hai khối kiến thức:
a) Khối kiến thức giáo dục đại cương (gồm các môn học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên và toán) nhằm trang bị cho người học: nền học vấn rộng; thế
giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn; hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người;
nắm vững phương pháp tư duy khoa học; biết trân trọng các di sản văn hoá của dân tộc và
nhân loại; có đạo đức, nhận thức trách nhiệm công dân; có năng lực xây dựng và bảo vệ đất
nước.
b) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được thể hiện theo 2 nhóm kiến thức: nhóm kiến
thức cơ sở (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên ngành) và nhóm kiến thức chuyên ngành qua đó người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tham
gia vào thị trường lao động.
CTGD là một bộ hồ sơ đầy đủ - gồm tất cả các thông tin cần thiết để tổ chức đào tạo một văn
bằng theo một ngành học (chuyên ngành) cụ thể. Các thông tin cơ bản nhất - trong mỗi CTGD,
phải được công bố cho người học là:
 Danh sách tất cả các môn học, các học phần-chứng chỉ phải hoàn tất và tương ứng là tổng số
tín chỉ bắt buộc phải tích lũy theo mỗi CTGD – thời gian trung bình quy chuẩn và thời gian
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tối đa để hoàn tất nội dung chương trình này.
 Chương trình đào tạo (CTĐT) kế hoạch là một sơ đồ tiến trình trong đó sắp xếp các môn
học và các học phần cấu thành của CTGD theo trình tự học kỳ với đầy đủ các ràng buộc
thiết yếu nhất. CTĐT kế hoạch được đơn vị chức năng của trường xây dựng phù hợp cho
từng hình thức tổ chức đào tạo - công bố riêng cho từng khóa-ngành đào tạo, đây cũng là
trình tự đăng ký học tập mà nhà trường khuyến cáo sinh viên nên tuân theo nhằm tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho việc đăng ký theo học và tiếp thu kiến thức.
Khái niệm học kỳ, tín chỉ, khóa-ngành, các loại môn học, các loại điều kiện ràng buộc liên quan
tới trình tự đăng ký học và đặc điểm xây dựng CTĐT kế hoạch được định nghĩa và giải thích tại
điều 3 sau đây.
2.2. Thời gian học tập quy chuẩn và thời gian tối đa được theo học một CTGD
2.2.1. Số học kỳ quy chuẩn – Nhkc, là số học kỳ được thiết kế để một sinh viên trung bình có thể
hoàn tất CTGD một ngành học đang được tổ chức đào tạo tại Trường, theo một hình thức
đào tạo và một loại bằng cấp cụ thể.
Đối với các chương trình chính quy toàn thời gian (đại trà), trường ĐHBK áp dụng cách
quy chuẩn học kỳ theo số tín chỉ (TC) – xác định ở mức là 16TC cho 01 học kỳ (và
tương ứng là 32TC cho 01 năm học). Các chương trình liên kết – hợp tác quốc tế tại
trường được phép áp dụng các quy tắc quy đổi đặc thù khác, phù hợp với nguồn gốc của
từng chương trình.
Thông số Nhkc (và số TC quy chuẩn cho một học kỳ) được quy định cụ thể trong phụ lục
1 cho các hình thức đào tạo và loại bằng cấp hiện hữu tại trường.
2.2.2. Số học kỳ tối đa – Nmax, là số học kỳ tối đa mà một sinh viên có thể theo học tại trường
ĐHBK để hoàn tất nhận văn bằng tốt nghiệp của một CTGD theo một hình thức đào tạo
cụ thể. Nmax được tính từ khi sinh viên nhập học vào một khóa-ngành theo một hình thức
đào tạo cụ thể.
Các nguyên tắc để xác định Nmax theo số học kỳ quy chuẩn Nhkc của CTGD khóa ngành:
 Sinh viên hệ chính quy toàn thời gian có thời gian học tối đa Nmax = 1,4 x Nhkc với số
học kỳ tính là số nguyên (quy tròn).
 Sinh viên bằng 2 chính quy (diện tuyển sinh đầu vào riêng) có thời gian học tối đa
Nmax = Nhkc, với Nhkc tính là số HK quy chuẩn theo CTGD (toàn vẹn) của ngành
tương ứng đang áp dụng cho sinh viên học bằng 1.
 Thời gian học tối đa cho sinh viên theo hình thức đào tạo thường xuyên (VLVH &
ĐTTXa) là: Nmax = 2 x Nhkc.
Thông số Nmax áp dụng cho các bậc-hệ, loại hình đào tạo khác nhau được quy định cụ thể
trong phụ lục 1 của quy chế này. Các học kỳ được phép tạm dừng học và các học kỳ đã
học ở trường khác trước khi chuyển về trường Đại học Bách Khoa (nếu có) đều được tính
chung vào thời gian học tại trường để tính trong giới hạn của Nmax.
Các trường hợp được đặc cách kéo dài “thời gian học tập tối đa - Nmax”, gồm:
a) Diện sinh viên bị tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự thì thời gian phục vụ trong
quân ngũ không tính vào thời gian học – số học kỳ tạm dừng vì lý do này (không quá
03 năm) sẽ được quy đổi và cộng thêm vào Nmax (kéo dài) ghi rõ trong quyết định thu
nhận (điều 22.3).
b) Diện được cộng thêm 01 HK học tập (Nmax = Nmax+1):
– Sinh viên là người nước ngoài;
– Sinh viên diện chính sách - được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nhóm
ưu tiên 1 và 2) hoặc hưởng ưu tiên theo khu vực 01 được quy định trong quy chế
tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
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–

Sinh viên là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng xem
xét quyết định.
c) Được kéo dài thời gian để tham gia thi vét 01 lần trong học kỳ thứ Nmax+1 khi thỏa
mãn đồng thời tất cả các điều kiện ràng buộc sau:
– Sinh viên diện đã hoàn tất (đạt) học phần tốt nghiệp (LVTN hay TLTN) và thuộc
các khóa học không có tổ chức thi lại (Điều 9 và Phụ lục 1);
– Sinh viên có nộp đơn đăng ký thi vét đúng thời gian đúng thủ tục – xin thi lại 01
lần tất cả các môn học còn nợ trong CTGD khóa ngành. Điều kiện tiên quyết là
tất cả các môn chưa đạt này đều phải là các môn sinh viên đã từng học qua và có
kết quả đánh giá khác không (vắng hay cấm thi đều tính là không điểm);
– Thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc khác do hội đồng học vụ quy định và
được công bố trong thông báo thi vét mỗi học kỳ.
Thi vét là cơ hội một lần duy nhất và cuối cùng của diện sinh viên này để hoàn tất
chương trình học. Nếu không đăng ký thi vét đúng hạn, đăng ký không đầy đủ các
môn cần hoàn thành tức là sinh viên tự ý bỏ qua cơ hội cuối cùng này của mình và sẽ
bị xóa tên, không được xem xét thêm – dù với bất cứ lý do gì.
Khi đã hết thời gian học Nmax (đã tính bao gồm cả thời gian kéo dài theo điểm a,b) hoặc
hết thời gian Nmax+1 đối với các diện được thi vét (theo điểm c), nếu sinh viên vẫn chưa
đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ bị xóa tên vì hết thời gian học tập (theo khoản 21.2).
Điều 3 : Các định nghĩa – khái niệm chung
3.1. Khái niệm "Khóa-ngành" (khóa học, ngành đào tạo).
Khóa-ngành là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm tất cả các sinh viên cùng một khóa tuyển sinh - cùng
nhập học và cùng học theo một CTGD của một ngành cụ thể với cùng một hình thức đào tạo để
nhận cùng một loại bằng cấp.
Mỗi khóa-ngành có một mã số xác định theo khóa, khoa-ngành, hình thức đào tạo và năm nhập
học. Đối với các hình thức đào tạo tổ chức tuyển sinh nhiều hơn một lần mỗi năm thì mỗi đợt
tuyển sinh là một khóa – phân biệt theo tháng và năm nhập học.
3.1. “Chương trình đào tạo kế hoạch” - Sơ đồ tiến trình học tập
“CTĐT kế hoạch” – là nội dung CTGD khóa-ngành được nhà trường lên kế hoạch phù hợp cho
một hình thức tổ chức đào tạo cụ thể. “CTĐT kế hoạch” được thể hiện dưới hình thức một sơ đồ
tiến trình – sắp xếp các môn học, học phần (gọi chung là môn học) theo từng học kỳ với các đặc
điểm sau:
 Sơ đồ biểu diễn cụ thể và cô đọng thông tin về từng môn học có trong CTGD với đầy đủ các
ràng buộc đơn giản như môn học song hành, môn học trước, môn học tiên quyết (các khoản
từ 3.10-3.12) của môn học đó. Riêng các ràng buộc liên quan tới học phần tốt nghiệp và các
yêu cầu đầu ra đã được thể hiện chung trong quy chế này;
 Sơ đồ bao hàm tất cả các lựa chọn hướng chuyên môn/chuyên ngành trong ngành học (trong
CTGD). Biểu diễn đầy đủ các nhóm môn học bắt buộc theo mỗi lựa chọn chuyên ngành hay
theo các hướng chuyên môn hiện có (khoản 3.7);
 Sơ đồ bao hàm đầy đủ các nhóm môn học tự chọn có trong CTGD với số tín chỉ tối thiểu
phải tích lũy cho từng nhóm (khoản 3.8);
 Số học kỳ kế hoạch - Nkh là tổng số học kỳ được thiết kế trên sơ đồ tiến trình. Nkh có thể
được chọn nhỏ hơn so với số học kỳ quy chuẩn Nhkc khi tổ chức đào tạo toàn thời gian - ban
ngày (chính quy bằng 1), nhằm khuyến khích các sinh viên khá giỏi đẩy nhanh tiến độ học
tập. Trong trường hợp tổ chức học ngoài giờ - buổi tối, thì Nkh thường lớn hơn so với Nhkc.
CTĐT kế hoạch - sơ đồ tiến trình chung nhất của một ngành học được công bố trong niên giám,
phát cho tất cả sinh viên ngay khi nhập học để tham khảo và áp dụng trực tiếp cho hình thức đào
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tạo chính quy bằng 1. Các bản CTĐT kế hoạch sử dụng cho đào tạo bằng 2, cho đào tạo vừa làm
vừa học, cho các hình thức liên kết đào tạo,… được trường sắp xếp xây dựng từ sơ đồ này, công
bố và áp dụng riêng cho khóa-ngành cụ thể.
3.2. Học kỳ và Biểu đồ kế hoạch học tập năm học
Học kỳ là đơn vị tổ chức đào tạo trọn vẹn tại trường Đại học Bách khoa – là một khoảng thời
gian gồm một số tuần nhất định dành cho các hoạt động giảng dạy học tập các môn học, một số
tuần dành cho việc đánh giá kiến thức tập trung (kiểm tra, thi, bảo vệ, ...) và dự trữ dành cho các
sinh hoạt khác.
Mỗi năm, trường Đại học Bách Khoa tổ chức 02 học kỳ chính bắt buộc. Mỗi học kỳ chính được
quy chuẩn gồm: 15 tuần dành cho các hoạt động giảng dạy và đánh giá trên lớp – bao gồm cả
kiểm tra tập trung giữa kỳ; các tuần dự trữ và ít nhất 02 tuần dành cho đánh giá tập trung cuối
kỳ (thi, bảo vệ). Độ dài thực tế của một HK chính - cách phân bổ thời gian dành cho từng loại
họat động kể trên, có thể rất khác biệt giữa các loại hình đào tạo khác nhau, các học kỳ của năm
nhất và của năm cuối cũng thường được cấu tạo khác biệt so với các học kỳ còn lại.
Thời gian biểu tiến hành các hoạt động học tập giảng dạy và lịch tổ chức đánh giá trong các học
kỳ chính kể cả các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ Tết được quy định trong biểu đồ kế hoạch học tập
năm học của trường. Biểu đồ do phòng đào tạo chủ trì tổ chức xây dựng hàng năm - cho tất cả
các bậc-hệ đào tạo của trường, trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành.
Ngoài 02 học kỳ chính hàng năm, trường tổ chức thêm các học kỳ phụ - không bắt buộc (dự
thính, học lại ngoài giờ,…) song song với học kỳ chính hoặc trong các đợt nghỉ dài ngày (thời
gian trống giữa hai học kỳ chính hay trong thời gian nghỉ hè) nhằm tạo thêm cơ hội học tập và
tích lũy tín chỉ cho một số đối tượng sinh viên cụ thể. Sinh viên đăng ký tham gia học trong các
học kỳ phụ này trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện – theo đối tượng và tuân thủ theo lịch trình, các
hướng dẫn ghi trong thông báo mở lớp của kỳ tương ứng.
3.3. Tín chỉ
Tín chỉ (Tc) là đơn vị quy chuẩn dùng để lượng hoá khối lượng kiến thức và khối lượng học tập
giảng dạy trong quy trình đào tạo. Tín chỉ cũng là đơn vị để đo lường tiến độ học tập của sinh
viên – tổng kết đánh giá kết quả học tập dựa trên số lượng tín chỉ sinh viên đã tích lũy được
(khoản 3.4).
Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết (tương đương 01 tiết lên lớp/tuần trong học
kỳ chính 15 tuần); 15-30 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc bài tập - thảo luận trên lớp; 45-90 giờ
đi tham quan thực tập tại cơ sở doanh nghiệp; 45-60 giờ dành cho việc làm tiểu luận, bài tập
lớn, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; hay một khối lượng kiến thức và hoạt động học thuật quy đổi
tương đương. Ở đây một tiết học được tính quy chuẩn bằng 50 phút.
Để hoàn thành khối lượng kiến thức của 01 tín chỉ - loại được giảng dạy theo tiết học trên lớp,
sinh viên trung bình cần có thêm 02-04 giờ chuẩn bị và tự học mỗi tuần trong đó tính cả thời
gian trực tiếp chuẩn bị cho các bài kiểm tra/thi.
3.4. Sinh viên và năm học
Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào số tín chỉ tích lũy từ đầu khoá học sinh viên được xếp hạng năm đào
tạo như sau:
 Sinh viên năm thứ nhất nếu tích lũy dưới 32 tín chỉ;
 Sinh viên năm thứ hai nếu tích lũy từ 32 tới dưới 64 tín chỉ;
 Tổng quát, sinh viên năm thứ Yk nếu tích lũy từ 32*(Yk-1) tới dưới 32*Yk tín chỉ.
Số tín chỉ mà sinh viên đã tích lũy được tính bao gồm cả các tín chỉ được chuyển đổi xét khi
chuyển trường – chuyển ngành hay chuyển hình thức đào tạo. Trong trường hợp sinh viên đã
học và tích lũy thêm các môn học ngoài CTGD của ngành thì Yk cũng chỉ có thể nhận giá trị lớn
nhất bằng “năm cuối - Ymax”, quy định tại phụ lục 1.
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Áp dụng chuẩn đại trà “32 TC/năm học” này (xem 2.2.1) cho tất cả các CTGD bậc đại học cao
đẳng. Riêng một số các chương trình liên kết – hợp tác quốc tế đặc thù được phép sử dụng thông
số “TC/năm học” lớn hơn 32 và được quy định cụ thể trong Phụ lục 1.
Trong thời gian theo học tại trường Đại học Bách khoa sinh viên sẽ được xác nhận và áp dụng
một số chế độ quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau theo 03 diện:
 “Sinh viên mới” là các sinh viên mới nhập học và đang học chương trình bắt buộc năm thứ
nhất – diện này không bao gồm sinh viên học bằng 2, hoàn chỉnh đại học, miễn thi hay
chuyển hệ đào tạo;
 “Sinh viên năm trên” – sinh viên năm thứ hai cho tới trước năm cuối theo kế hoạch CTGD;
 “Sinh viên năm cuối” là các sinh viên đang trong năm chuẩn bị tốt nghiệp – diện sắp hoàn
thành toàn bộ CTGD khóa-ngành.
3.5. Khái niệm Môn học và Học phần (tổ hợp)
Môn học và học phần là các đơn vị cấu thành của các CTGD.
Môn học là tập hợp những tri thức về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể và là một đơn nguyên
trọn vẹn được tổ chức giảng dạy và đánh giá nội trong một học kỳ. Hoạt động học tập giảng dạy
trong một môn học bao gồm một hay kết hợp một số trong các hình thức sau:
 Giảng dạy lý thuyết – tổ chức thành các lớp môn học;
 Giảng dạy, hướng dẫn thực hành, bài tập – thảo luận tổ chức theo lớp chung hay chia theo
các nhóm riêng;
 Giảng dạy thí nghiệm, thực hành tại phòng thí nghiệm, xưởng;
 Hướng dẫn thực tập, thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở bên ngoài;
 Hướng dẫn đồ án, báo cáo tiểu luận, bài tập lớn;
 Hướng dẫn và đánh giá luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp; ôn tập chuyên đề và thi tốt
nghiệp.
Mỗi môn học đều có mã số riêng với số tín chỉ hoàn toàn xác định. Một số môn học có các môn
học tiên quyết, môn học trước hay môn học song hành (xem định nghĩa ở phần tiếp sau).
Mỗi môn học đều có đề cương chi tiết thể hiện các nội dung cơ bản sau: giới thiệu tóm tắt môn
học; các môn học tiên quyết, môn học trước, môn học song hành; nội dung chính các chương
mục; các giáo trình, tài liệu tham khảo; cách đánh giá môn học;... Đề cương được phê duyệt và
công bố cùng với CTGD và CTĐT kế hoạch. Nội dung đề cương chi tiết được giảng viên thông
báo tới người học trong các buổi học đầu tiên của môn học.
Học phần là tổ hợp của một số môn học, các thành phần cấu thành đặc biệt gần gũi nhau trong
CTGD tạo thành một khối kiến thức có tính toàn vẹn - gắn với một mức trình độ theo năm học
thiết kế. Thông thường, sinh viên sẽ được cấp một chứng chỉ (CC) có tính chuyển đổi để xác
nhận đã hoàn thành một học phần (như trường hợp CC Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể
chất,…).
Học phần tốt nghiệp là một trường hợp đặc biệt - được phép tổ chức theo một trong các dạng
sau: ở dạng kết hợp giữa môn TTTN với khóa luận tốt nghiệp (LVTN đại học hoặc TLTN cao
đẳng); ở dạng một môn khóa luận tốt nghiệp (LVTN/TLTN) độc lập tương đối; ở dạng tổ hợp
giữa thực tập, một nhóm các môn chuyên đề và kỳ thi tốt nghiệp. Để được xét đăng ký học phần
tốt nghiệp theo một CTGD – ngành, sinh viên phải có đầu vào của ngành tương ứng và phải
thỏa mãn bộ các tiêu chí ràng buộc về kiến thức tích lũy (xem điều 8) để đảm bảo có thể hoàn
thành học phần này và tiến tới nhận văn bằng tốt nghiệp.
3.6. Môn học bắt buộc và học phần bắt buộc
Đây là các môn học, học phần trong CTGD chứa đựng những nội dung chính yếu của nhóm
ngành, ngành và chuyên ngành đào tạo mà sinh viên bắt buộc phải hoàn tất đạt yêu cầu – có
chứng chỉ của các học phần nếu có quy định, để được xét tốt nghiệp.
3.7. Môn học bắt buộc theo lựa chọn chuyên ngành hoặc hướng chuyên môn
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Đây là nhóm các môn học trong CTGD chứa đựng những nội dung cơ bản của một
ngành/chuyên ngành hay hướng chuyên môn, mà tất cả các sinh viên sau khi tự nguyện đăng ký
lựa chọn hoặc được phân ngành/chuyên ngành đều bắt buộc phải hoàn tất trọn vẹn - đạt yêu cầu
để được xét tốt nghiệp.
3.8. Môn học và nhóm môn học tự chọn
Đây là các môn học trong CTGD chứa đựng những nội dung cần thiết cho một trong nhiều định
hướng nghề nghiệp (ngành/chuyên ngành/hướng chuyên môn) mà sinh viên có thể tự do lựa
chọn đăng ký học.
Trong CTGD, môn học tự chọn được xếp theo từng nhóm với quy định cụ thể về số tín chỉ tối
thiểu phải tích lũy cho mỗi nhóm. Để đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất đạt yêu
cầu một số môn nhất định trong từng nhóm nhằm tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho
nhóm môn học tự chọn tương ứng.
3.9. Môn học thay thế, môn học tương đương
Môn tương đương được hiểu là một hay một nhóm môn học thuộc CTGD một khóa-ngành khác
đang tổ chức đào tạo tại trường – có nội dung hoàn toàn tương đương hoặc bao trùm sâu-rộng
hơn, mà sinh viên được phép tích lũy để thay cho một môn học hay một nhóm môn học trong
CTGD của ngành đào tạo.
Khái niệm môn học thay thế được sử dụng khi một môn học có trong CTGD nhưng nay không
còn tổ chức giảng dạy nữa và được cho phép thay bằng một môn học (một nhóm môn học) đang
còn tổ chức giảng dạy cho các khóa-ngành khác tại trường hoặc/và ở trường ngoài. Môn học
thay thế nhìn chung phải có thời lượng tương đương hoặc lớn hơn nhưng có thể có nội dung
khác với môn học hiện không còn tổ chức giảng dạy. Trường hợp môn thay thế có số tín chỉ ít
hơn môn cũ (là một môn ở trong phần bắt buộc của CTGD) thì sinh viên phải học thêm các môn
tự chọn khác (mục 3.8) để đảm bảo tích lũy đủ số TC theo quy định của CTGD khóa-ngành.
Việc mở rộng xét tích lũy tương đương cho các môn học do một cơ sở đào tạo bên ngoài tổ
chức, được ĐHBK xét theo từng trường hợp cụ thể - từng môn, từng cơ sở đào tạo. Nguyên tắc
chung là ưu tiên liên thông cho các môn học cơ bản, môn học chung theo khung chương trình và
ưu tiên liên thông với các cơ sở có mục tiêu - định hướng đào tạo gần gũi với trường ĐHBK.
Môn học thay thế hoặc tương đương có thể được áp dụng chung cho tất cả các khóa, các ngành,
các hình thức đào tạo hoặc chỉ áp dụng hạn chế cho một số khóa-ngành, hình thức đào tạo theo
thông báo cụ thể cho từng trường hợp.
Các môn học hay nhóm môn học thay thế / tương đương do đơn vị chuyên môn đề xuất thông
qua phê duyệt ở cấp Khoa chuyển lên trường thông qua phòng Đào tạo để kiểm soát và đưa vào
áp dụng thống nhất. Khi đã được thông qua, danh sách môn học hay nhóm môn học thay thế /
tương đương là phần bổ sung cho “hồ sơ CTGD trong quá trình vận hành” – thông tin này được
thông báo, cập nhật trong các sổ tay sinh viên học kỳ.
3.10. Môn học tiên quyết
Môn học A là môn tiên quyết của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B
là sinh viên đã đăng ký học và hoàn tất đạt môn A (theo thang điểm đánh giá ghi trong chương
III của quy chế này).
3.11. Môn học trước
Môn học A là môn học trước của môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học môn học B
là sinh viên đã đăng ký và có theo học, tham gia đánh giá – có điểm tổng kết của môn A khác
không (cấm thi và vắng đều tính là không điểm). Như vậy sinh viên được phép đăng ký học
môn B vào học kỳ tiếp sau học kỳ đã học môn A.
3.12. Môn học song hành
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Môn học A là môn học song hành của một môn học B, khi điều kiện bắt buộc để đăng ký học
môn học B là sinh viên đã đăng ký học môn A. Sinh viên được phép đăng ký học môn B vào
cùng học kỳ đã đăng ký học môn A hoặc vào các học kỳ tiếp sau đó.
3.13. Môn học bắt buộc tích lũy sớm trong CTGD
Khái niệm được đề cập tới ở đây bao gồm một số các môn bắt buộc được sắp xếp vào giai đoạn
đầu của CTGD có chứa đựng những nội dung quan trọng, tiên quyết – cần có (loại kiến thức
“nền tảng”) để giúp sinh viên có thể tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong phần
sau của CTGD.
Sinh viên có trách nhiệm lưu ý để đăng ký học và sớm hoàn tất các môn học trong nhóm này.
Nếu sinh viên đã đăng ký học nhưng không đạt môn “bắt buộc tích lũy sớm” thì phải đăng ký
lại để học ngay khi môn có mở. Nhà trường có các biện pháp để bố trí cứng (bắt buộc học) các
môn học này trong thời khóa biểu của sinh viên ở các học kỳ kế tiếp (thông thường là từ học kỳ
thứ 5 học tại trường) - khi có kết quả chưa đạt.
Có 02 loại môn học bắt buộc tích lũy sớm: (1) các môn cơ bản – nền tảng chung do đơn vị chức
năng đề xuất để áp dụng cho toàn trường; (2) các môn cơ sở ngành do khoa đề xuất áp dụng cho
các khóa-ngành đào tạo cụ thể của khoa.
Hội đồng học vụ chịu trách nhiệm xem xét và quyết định – công bố danh sách các môn học “bắt
buộc tích lũy sớm” này cùng chi tiết các biện pháp chế tài đi kèm.
3.14. Tín chỉ Học phí và Học phí
Tín chỉ học phí (TcHp) là một đơn vị dùng để lượng hoá – quy chuẩn toàn bộ chi phí cần có để
tổ chức một môn học trên cơ sở một mức học phí chuẩn tính cho loại hình đào tạo tương ứng.
Phòng Đào tạo căn cứ vào đề cương - các thành phần hoạt động giảng dạy trong một môn học,
để tính toán số TcHp (tính tổng và làm tròn tới 0,5). Nguyên tắc quy chuẩn theo số tiết/giờ:
 Phần Giảng dạy Lý thuyết tính 15 tiết tương đương với 01 TcHP;
 Phần Bài tập và các phần lên lớp tương đương như BT (thảo luận, trình bày báo cáo, kể cả
dạy ngoại ngữ,…) tính 15 tiết (hoặc 15 giờ) là 01 TcHP.
 Phần thí nghiệm thực hành tại các PTN, Xưởng (trong trường) tính 15 tiết/giờ là 01 TcHP,
áp dụng cho cả phần thí nghiệm nằm trong các MH lý thuyết; Trường hợp các thí nghiệm có
chi phí lớn – tại các PTN chuyên sâu, thì đơn vị chuyên môn có thể đề xuất để công bố mức
TcHP cao hơn – xét cho từng trường hợp cụ thể.
 Đồ án môn học tính 02 TcHp cho mỗi tín chỉ - kể cả các đồ án nằm trong môn học lý thuyết;
Mỗi bài tập lớn tính thay thế-tương đương 05 tiết bài tập và được tính là 0,5 TcHp.
 Một số môn học đặc biệt được ấn định số TcHp hay mức học phí riêng, trong đó bao gồm :
học phần GDQP, các môn thực tập ngoài trường, TTTN, LVTN/TLTN,… danh mục các
môn học này được công bố cụ thể trong các sổ tay học kỳ (khoản 3.16).
Học phí được tính theo mỗi học kỳ mà sinh viên theo học tại trường. Học phí tính riêng, nộp
riêng cho học kỳ chính (bắt buộc) theo thông báo của phòng KH-TC và nộp riêng cho các phần
học thêm (dự thính-học lại) theo các thông báo - hướng dẫn của đơn vị mở lớp.
Thông thường, học phí được tính trên số môn học thực tế mà sinh viên được xếp thời khóa biểu
trong kỳ và bằng tổng số tín chỉ học phí (TcHp) của các môn học nhân với mức tiền học phí cho
01 TcHp. Mức học phí cho mỗi tín chỉ này này do Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quy định
cho từng bậc học, từng hệ đào tạo – từng hình thức đào tạo và thông báo cụ thể cho từng học kỳ.
Đối với một số chương trình đặc biệt Hiệu trưởng quyết định việc thu học phí bằng một số tiền
(hoặc số TcHp) cố định cho mỗi học kỳ/năm học/khóa học mà không phụ thuộc vào số môn học
sinh viên có thể đăng ký – dạng học phí này chỉ dành cho các học kỳ chính.
3.15. Lớp môn học và các điều kiện mở lớp môn học
Lớp môn học là lớp của các sinh viên cùng đăng ký một môn học, có cùng thời khoá biểu
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(chung một hình thức học tập) trong một học kỳ. Mỗi lớp môn học được gán một mã số riêng.
Số lượng sinh viên của một lớp môn học được giới hạn bởi sức chứa của phòng học/phòng thí
nghiệm hoặc được sắp xếp theo các yêu cầu riêng đặc thù của môn học – các yêu cầu này được
đơn vị chuyên môn công bố khi lập kế hoạch giảng dạy học kỳ.
Quy định về số lượng sinh viên để tổ chức lớp môn học lý thuyết:
 Thời khóa biểu xếp ít nhất 60 sinh viên cho các môn học cơ bản chung, cho các môn cơ sở
của các nhóm ngành lớn – môn cơ sở giảng dạy cho toàn khoa;
 Thời khóa biểu xếp ít nhất 30 sinh viên đăng ký cho các môn học còn lại;
 Khoa quản lý ngành có thể đề nghị sắp xếp lớp có sĩ số dưới 30 sinh viên - nhưng không
dưới 6 SV, trong trường hợp đây là môn chuyên ngành hẹp (tuyển dưới 40 SV) hay thuộc
một ngành đã không còn được tuyển sinh liên tục;
 Trong trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng quyết định cho phép mở các lớp dưới 6 sinh viên –
theo văn bản đề xuất cụ thể của các đơn vị chuyên môn. Các lớp này phải tuân thủ theo một
quy trình tổ chức - giám sát riêng do phòng Đào tạo hướng dẫn thực hiện.
Các môn thí nghiệm, thực tập được mở theo khả năng sắp xếp đảm nhận của đơn vị chuyên
môn, phòng thí nghiệm theo lịch được công bố trước vào đầu mỗi học kỳ.
Các môn học đồ án bao gồm cả LVTN / TLTN về nguyên tắc sẽ được mở không hạn chế vào
mỗi học kỳ chính – khi đơn vị chuyên môn có đủ khả năng bố trí cán bộ hướng dẫn.
3.16. Lớp sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
Lớp sinh viên được tổ chức theo Quy chế Công tác sinh viên. Mỗi lớp sinh viên có một tên
riêng gắn với khoa, khóa đào tạo và do một GVCN phụ trách. GVCN đồng thời đảm nhiệm vai
trò cố vấn cho sinh viên trong lớp về các vấn đề học vụ, giúp đỡ sinh viên lập kế hoạch học tập
sinh hoạt trong từng học kỳ và chuẩn bị kế hoạch cho toàn bộ khóa đào tạo.
Tổ chức hoạt động của lớp sinh viên, vai trò và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm được quy
định trong quy chế Công tác sinh viên của trường Đại học Bách Khoa.
3.17. Niên giám, Sổ tay sinh viên
Niên giám là tài liệu chính thức giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, về các thông tin cơ bản
của các CTGD đang được tổ chức đào tạo bậc đại học và cao đẳng tại trường, nội dung tóm tắt
tất cả các môn học đang được tổ chức giảng dạy.
Sổ tay sinh viên là tài liệu chính thức do phòng Đào tạo nhà trường phát hành mỗi học kỳ chính
với mục đích cung cấp thông tin về lịch trình kế hoạch giảng dạy học kỳ, cập nhật các thay đổi
trong các CTGD, các thông báo hướng dẫn cần thiết nhất giúp sinh viên tổ chức việc học tập –
sinh hoạt trong học kỳ tương ứng cũng như cách thức để giải quyết các vấn đề vướng mắc
thường gặp.

Chương II. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
Điều 4 : Các diện sinh viên
4.1. Sinh viên chính qui bằng 1
Trường tuyển sinh chính quy bậc đại học – cao đẳng qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia hàng năm.
Thí sinh trúng tuyển phải làm các thủ tục nhập học theo các hướng dẫn và thời hạn ghi trong
giấy gọi nhập học của trường. Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh trở thành sinh viên
chính thức hệ chính quy tập trung thuộc một khóa-ngành đào tạo của trường. Sinh viên không
được phép thay đổi ngành đã trúng tuyển và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định học vụ áp dụng
đúng cho khóa-ngành đã nhập học.
Một số trường hợp đặc biệt có thể được xem xét thu nhận vào hệ chính qui trên cơ sở các qui
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Tp.HCM và của Trường gồm:
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 Sinh viên đã tham gia tuyển sinh đại học, đang học du học ở nước ngoài có nguyện vọng và
được giới thiệu về nước học tiếp - xem xét riêng từng trường hợp cụ thể;
 Sinh viên hệ chính quy các trường đại học khác ở trong nước có nguyện vọng chuyển trường
nếu hội đủ các điều kiện và hoàn tất các thủ tục theo quy định.
4.2. Sinh viên chính qui bằng 2 và hoàn chỉnh đại học
Hàng năm trường tổ chức một số đợt tuyển sinh bằng 2 (diện đã tốt nghiệp bằng 1 đại học chính
quy) và hoàn chỉnh đại học (diện có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy). Hội đồng tuyển sinh
căn cứ vào tình hình thực tế ban hành quy định chi tiết các đối tượng được tham gia – công bố
trong thông báo tuyển sinh và có các hướng dẫn cần thiết cho mỗi đợt.
Sinh viên bằng 2 sau khi nhập học được chọn hình thức theo học trong lớp bằng 1 [CQ] hoặc
theo lớp mở ngoài giờ ([B2]-buổi tối) theo thực tế điều kiện mở lớp và hoàn cảnh, nhu cầu cá
nhân. Sinh viên bằng 2 được miễn học các môn đã tích lũy trong quá trình học bằng 1 tại trường
bao gồm cả các môn được đơn vị chuyên môn xét cho phép thay thế-tương đương (theo kết quả
học tập trong bằng 1 tại trường hay tại một cơ sở đào tạo khác) – có tham chiếu theo các mức
độ công nhận quy định tại P2.1 của phụ lục 2.
Sinh viên bằng 2 được hưởng đầy đủ quyền lợi, các dịch vụ chung dành cho sinh viên của
trường tuy nhiên không hưởng học bổng khuyến khích học tập, không được hưởng một số chế
độ miễn giảm theo quy định của nhà nước - có chế độ khen thưởng và hỗ trợ riêng.
Sinh viên hoàn chỉnh đại học sau khi nhập học được học chung và hưởng quyền lợi hoàn toàn
như sinh viên chính quy bằng 1 tại cùng khoa.
4.3. Sinh viên theo hình thức đào tạo thường xuyên :
Vừa làm vừa học (VLVH) và Đào tạo từ xa (ĐTTXa)
Hàng năm trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh “đào tạo thường xuyên” – đáp ứng theo nhu cầu
học tập rộng rãi của người học, dành cho các diện thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc
tương đương.
Hình thức đào tạo VLVH có thể tổ chức học liên tục ngoài giờ (buổi tối) tại trường hay theo
nhiều hình thức khác nhau tại các cơ sở liên kết đào tạo địa phương. Sinh viên VLVH học cùng
CTGD của sinh viên chính quy nhưng có thể có bộ mã số môn học riêng - danh mục quy đổi mã
môn học do phòng đào tạo công bố cụ thể cùng với bản “CTĐT kế hoạch” của khóa đào tạo
VLVH tương ứng. Sinh viên VLVH đồng thời được phép theo học trong lớp chính quy (theo mã
số môn học chính quy) để tích lũy các môn học tương ứng có trong CTGD của mình (P2.1 phụ
lục 2). Sinh viên VLVH được hưởng đầy đủ các dịch vụ chung dành cho sinh viên của trường
tuy nhiên không hưởng học bổng khuyến khích học tập không được hưởng một số chế độ miễn
giảm theo quy định của nhà nước - có chế độ khen thưởng và hỗ trợ riêng.
Hình thức ĐTTXa qua mạng tổ chức đăng ký theo địa điểm tại trường hay tại các cơ sở liên kết
đào tạo địa phương. Sinh viên ĐTTXa có thể học theo cùng CTGD của sinh viên chính quy (có
bộ mã số môn học riêng) nhưng cũng có thể học theo một CTGD được xây dựng và sắp xếp
riêng cho hình thức đào tạo qua mạng này. Sinh viên ĐTTXa có các chế độ cơ bản giống như
sinh viên VLVH.
4.4. Sinh viên dự thính
Ngoài các diện sinh viên có đầu vào chính thức học để nhận một văn bằng (sau đây gọi chung là
“sinh viên chính khóa”) như nêu trên, trường Đại học Bách Khoa cho phép thu nhận các “sinh
viên dự thính” – diện theo đuổi hình thức học bổ túc kiến thức ngắn hạn không với mục đích
nhận các loại văn bằng của trường.
Đối tượng học dự thính bao gồm các sinh viên đang học ở một trường đại học khác (trong và
ngoài nước) và các cán bộ đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp, viện nghiên cứu có nguyện
vọng xin đăng ký theo học một số lượng hạn chế các môn học. Để được thu nhận vào làm sinh
viên dự thính, các đối tượng này phải có một trình độ tối thiểu đủ đảm bảo cho việc học tập có
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hiệu quả. Trong một số trường hợp sinh viên phải qua kiểm tra trình độ trước khi được theo học
- Hiệu trưởng ra quyết định thu nhận có thời hạn cho từng trường hợp cụ thể.
Sinh viên dự thính phải thực hiện đầy đủ các qui định về đăng ký môn học như tất cả các sinh
viên khác tuy nhiên không được phép đăng ký học các học phần tốt nghiệp (xem 8.4). Học phí
cho sinh viên dự thính được quy định theo mức riêng tương tự mức áp dụng cho diện đào tạo
ngoài kế hoạch nghĩa vụ (lớp học kỳ phụ - dự thính).
Sinh viên dự thính chỉ được cấp chứng nhận kết quả học tập cho môn học đã học, không được
công nhận là sinh viên chính thức của trường và do đó không được hưởng các chế độ và quyền
lợi về mặt xã hội như sinh viên chính khóa. Sinh viên dự thính không được quyền chuyển sang
hệ chính khóa, không được xem xét cấp văn bằng tốt nghiệp và không bị các ràng buộc theo quy
định tại chương IV, V và VI của quy chế này.
Điều 5 : Quy định cung cấp các thông tin đào tạo cho sinh viên
5.1. Thông tin khi nhập học, sinh viên được cung cấp ngay các thông tin sau:
 Các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Đại học Quốc gia TP.HCM, và của
Trường liên quan đến việc học tập và sinh hoạt rèn luyện của sinh viên – bản quy chế này;
 Chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa-ngành bao gồm cả nội dung tóm tắt các môn học
có trong CTGD;
 Các khoản học phí, lệ phí phải nộp; danh mục các tài liệu, học liệu được cấp phát;
 Hướng dẫn về trách nhiệm và quyền lợi cơ bản của sinh viên.
 Cung cấp tài khoản giao dịch chính thức để liên hệ với các đơn vị trong trường và để sử
dụng các dịch vụ dành cho sinh viên của trường.
5.2. Thông tin để sinh viên chuẩn bị một học kỳ mới
Sinh viên được cấp Sổ tay sinh viên học kỳ - bao gồm các thông tin cơ bản sau:
 Các quy trình cơ bản trong tổ chức học kỳ, lịch học vụ học kỳ;
 Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ, danh sách các môn học và thời khóa biểu dự kiến các
môn học được mở trong học kỳ;
 Mức học phí, danh mục tài liệu, học liệu dự kiến được cấp phát;
 Các thay đổi (nếu có) trong xử lý học vụ, trong CTGD các khóa-ngành;
 Các thông tin hướng dẫn cần thiết khác để sắp xếp kế hoạch học tập.
5.3. Thông tin cung cấp trong từng học kỳ
Sinh viên được cấp một bản chính kết quả đăng ký môn học học kỳ. Kết quả đăng ký môn học
chứa đựng thông tin chi tiết về thời khóa biểu học của cá nhân sinh viên trong học kỳ.
Khi bắt đầu học một môn học, sinh viên được giảng viên giới thiệu đề cương chi tiết, được
hướng dẫn về mục đích yêu cầu của môn học, cách học, cách kiểm tra đánh giá, danh sách các
giáo trình, tài liệu tham khảo, các học liệu liên quan phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.
Các thông tin học vụ sinh viên cần chú ý theo dõi – đọc các thông báo riêng, bao gồm:
 Một số môn học thí nghiệm, thực tập, đồ án, các môn giảng dạy ngoài trời, ... có lịch giảng
dạy chi tiết chỉ được công bố vào đầu học kỳ ngay tại đơn vị tổ chức giảng dạy (bộ môn,
phòng thí nghiệm hoặc tại văn phòng khoa quản lý môn học);
 Lịch kiểm tra tập trung giữa kỳ được công bố ít nhất 02 tuần trước khi kiểm tra trên các
trang web và các bảng thông báo của trường tại các cơ sở. Cán bộ phụ trách môn học đồng
thời có trách nhiệm thông báo trên lớp cho sinh viên về ngày giờ kiểm tra;
 Lịch thi tập trung cuối kỳ được công bố ít nhất 04 tuần trước khi thi trên các trang web và
các bảng thông báo của trường tại các cơ sở. Cán bộ phụ trách môn học đồng thời có trách
nhiệm thông báo trên lớp ngày giờ thi, lịch dạy bù và ngày giờ kết thúc môn học.
Việc cung cấp thông tin về các kỳ học thêm tự nguyện (dự thính-học lại) triển khai theo các
thông báo mở lớp và tuân thủ quy định cung cấp kết quả học tập theo điều 17.
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Điều 6 : Trách nhiệm của sinh viên
 Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm vững nội dung CTGD của khóa-ngành đào tạo, cách thức tổ
chức đào tạo - những quy định, chế độ liên quan của trường.
 Nắm vững sơ đồ “CTĐT kế hoạch” áp dụng cho khóa-ngành đào tạo, các kế hoạch mỗi học
kỳ để có thể tự sắp xếp một tiến trình học phù hợp nhất với các điều kiện riêng của bản thân.
 Thường xuyên theo dõi các thông báo, đọc kỹ các tài liệu hướng dẫn được phát mỗi học kỳ
để thực hiện các công việc học vụ theo đúng trình tự và đúng thời hạn. Thực hiện việc đăng
ký học và nhận thời khóa biểu chính thức mỗi học kỳ theo đúng quy định;
 Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các yêu cầu của môn học đã đăng ký theo học, tham
dự các kỳ kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc môn học, các phần thực hành thí nghiệm;
 Tham gia các hoạt động học tập, tham gia thí nghiệm, kiểm tra và thi đúng nhóm lớp đã
được xếp. Nghiêm cấm các trường hợp thi, kiểm tra không đúng nhóm, tham gia thi tại
phòng thi mà không có tên trong danh sách dự thi;
 Tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, không ngừng rèn luyện đạo đức lối
sống và thể chất phù hợp với mục tiêu đào tạo;
 Bảo mật các thông tin cá nhân, tài khoản cá nhân được nhà trường cung cấp;
 Chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, khoa, các phòng ban chức năng và cán bộ giảng
dạy môn học để được hướng dẫn và giúp đỡ giải quyết tất cả các vấn đề, các khó khăn phát
sinh trong quá trình theo học tại trường;
(chi tiết xem quy chế công tác sinh viên của trường).
Điều 7 : Đăng ký học
“Sinh viên chính khóa” bắt buộc phải tiến hành đăng ký học trong học kỳ chính theo các thông
báo của trường tuân thủ các quy trình, quy định nêu dưới đây. Ngoài các học kỳ chính, sinh viên
hoàn toàn tự nguyện đăng ký tham gia vào các học kỳ phụ (dự thính-học lại) theo quy trình
riêng ghi trong thông báo mở lớp.
7.1. Các hình thức ĐKMH theo diện sinh viên
–

Trong các học kỳ chính đầu tiên tại trường, diện “sinh viên mới” (điều mục 3.4) sẽ được xếp
sẵn thời khóa biểu theo CTĐT kế hoạch – chia lớp và được phát cùng một thời khóa biểu.
Các sinh viên thuộc diện đã được xét miễn một số môn học hay có khó khăn đặc biệt thì có
thể đăng ký rút bớt hoặc bổ sung 1-2 môn trong thời khóa biểu đã được xếp này – xem xét
từng trường hợp cụ thể tại phòng Đào tạo.

–

Đối với một số CTGD đặc thù – có số lượng sinh viên quá ít, các ngành/chuyên ngành
không được mở liên tục,… nhà trường áp dụng chế độ kiểm soát riêng, xếp toàn bộ các sinh
viên liên quan học theo cùng một thời khóa biểu cứng (để có thể mở lớp môn học). Sinh
viên chỉ được đăng ký bổ sung các môn học đại trà (có mở lớp ngoài phạm vi chương trình)
hoặc đăng ký để trả nợ các môn học chưa đạt - cùng với các khóa sau.

–

Trong 02 học kỳ chính liền sau năm đầu tiên được xếp sẵn thời khóa biểu, nhà trường tiếp
tục hỗ trợ sinh viên trong đăng ký môn học thông qua việc xếp trước một thời khóa biểu sơ
bộ theo CTĐT kế hoạch khóa-ngành. Trên cơ bản thời khóa biểu sơ bộ này, sinh viên tự tiến
hành các bổ sung điều chỉnh đáp ứng các nhu cầu cá nhân - tuân thủ theo lịch đăng ký môn
học chung.

–

Tất cả các sinh viên còn lại (ngoài các diện nêu trên) đều không có thời khóa biểu sắp sẵn.
Sinh viên phải tự mình tiến hành các bước đăng ký để đảm bảo có kết quả ĐKMH, được xếp
thời khóa biểu trong học kỳ chính – tuân thủ các thông báo, quy trình và hướng dẫn cho học
kỳ, lớp học tương ứng.

7.2. Các ràng buộc trong đăng ký môn học
Trong phạm vi được chuyển đổi nêu trong phụ lục 2.1, sinh viên được phép đăng ký và theo
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học bất cứ một môn học nào có mở lớp trong học kỳ nếu thỏa mãn các điều kiện ràng buộc
riêng của môn học: môn tiên quyết, học trước, song hành,…
Về nguyên tắc sinh viên chỉ được xếp thời khóa biểu môn học đã đăng ký nếu lớp tương ứng
còn khả năng tiếp nhận, khi thời khóa biểu không bị trùng giờ và bản thân sinh viên không
vi phạm giới hạn về số tín chỉ (khoản 7.3).
Trong một học kỳ - bao gồm học kỳ chính và các học kỳ phụ đi kèm (dự thính-học lại), một
sinh viên chỉ được phép đăng ký - tham gia học, đánh giá cho một môn học trong 01 lần duy
nhất (tính theo mã số môn học). Không cho phép tồn tại 02 điểm tổng kết của cùng 01 mã
môn học trong bất cứ bảng điểm học kỳ nào (bao gồm cả trong bảng điểm bảo lưu).
7.3. Quy trình cơ bản đăng ký học một học kỳ chính tại trường ĐHBK
 Chuẩn bị kế hoạch tiến độ cá nhân: sinh viên chủ động cập nhật kết quả học tập các kỳ đã
qua; cập nhật chính xác bản “CTĐT kế hoạch” của khóa ngành – các bổ sung điều chỉnh
đã công bố; xác định chính xác tiến độ học tập cá nhân – các phần đã tích lũy đạt/chưa tích
lũy và các phần lựa chọn bổ sung – học thêm,… (tư vấn GVCN và các đơn vị chức năng
nếu cần).
 Khởi động việc đăng ký môn học: nhà trường cung cấp cho tất cả sinh viên thông tin về
kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ - lịch trình đăng ký, các thông tin bổ sung (mới) liên
quan tới CTGD – các môn học, dự kiến danh sách các môn học được mở - xếp thời khóa
biểu dự kiến các nhóm lớp môn học (xếp sơ bộ),… tập hợp công bố các chỉ dẫn - các vấn
đề liên quan khác trong cuốn sổ tay sinh viên học kỳ.
 Đăng ký và xếp thời khóa biểu dự kiến. Căn cứ theo “CTĐT kế hoạch” của các khóa học,
các số liệu đăng ký nguyện vọng học – đăng ký đợt 1 của sinh viên (theo các diện nêu tại
khoản 7.1) và các tài nguyên hiện có của trường, đơn vị chức năng tiến hành tuần tự các
công việc sau:
 Cân đối giữa nhu cầu học tập của sinh viên và các nguồn tài nguyên hiện có để rà soát
lại, điều chỉnh (bổ sung thêm bớt) danh sách các môn học được mở lớp và theo đó là
xếp lại thời khóa biểu các lớp môn học tương ứng;
 Tiến hành xét ĐKMH cho tất cả các sinh viên – ghi chú và thông báo kết quả ĐKMH
tạm thời này cho từng sinh viên.
 Tiến hành bổ sung điều chỉnh: Quy trình ĐKMH trong học kỳ chính dành một số tuần
thích hợp để sinh viên, giảng viên, các đơn vị tập hợp các phản hồi - bổ sung điều chỉnh
lại thời khóa biểu và xét lại các kết quả ĐKMH cá nhân (trong khuôn khổ các thông báo
và theo phạm vi đối tượng quy định tại khoản 7.1).
Thông thường sẽ có 02 vòng điều chỉnh độc lập – theo đó sinh viên có cơ hội nhận được
một thời khóa biểu phù hợp với kế hoạch tiến độ học tập cá nhân;
 Kết thúc quy trình: Sinh viên nhận bản chính kết quả đăng ký môn học của học kỳ.
7.4. Các giới hạn về tổng số tín chỉ khi sinh viên đăng ký học học kỳ chính
Trường Đại học Bách khoa chỉ quy định số tín chỉ tối đa (SốTCmax) mà một sinh viên được
phép đăng ký trong một học kỳ. Con số này được tính toán trên cơ sở đảm bảo cho sinh
viên có đủ thời gian để hoàn tất khối lượng học tập và có thời gian để tham gia các hoạt
động xã hội, ngoại khóa khác. Khái niệm số tín chỉ tối thiểu là điều kiện cần mà tự mỗi
sinh viên phải sắp xếp để có thể ra trường trong thời gian cho phép và để hưởng các chế
độ học bổng liên quan. Các quy định cụ thể:
a) Đối với sinh viên chính quy – bằng 1
Trong trường hợp bình thường sinh viên được đăng ký học không quá SốTCmax=21 tín chỉ
trong một học kỳ chính. SốTCmax này không bao gồm số tín chỉ của các môn thực tập
ngoài trường, tham quan tổ chức ngoài giờ hay trong hè. Áp dụng điều kiện SốTCmax riêng
(quy định tại điều 8) cho các học kỳ có đăng ký TTTN hay học phần tốt nghiệp.
Sinh viên khá giỏi – đang có ĐTBTL ≥ 7,0 (khái niệm ĐTBTL tại điều 15), được phép
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đăng ký học trong kỳ chính kế tiếp ở mức tăng thêm +04 TC (SốTCmax = 25 TC).
Sinh viên học lực yếu – diện đang trong các danh sách cảnh cáo học vụ (xem chương IV)
thì phải đăng ký trong học kỳ kế tiếp ở mức hạn chế - giảm đi 04 tín chỉ (SốTCmax=17).
Quy trình kỹ thuật để đơn vị chức năng xác định tạm thời SốTCmax khi chưa có đủ kết quả
học tập của học kỳ kế trước và các biện pháp kiểm soát đi kèm được nêu trong phụ lục 3.
Số tín chỉ tối thiểu - 14 TC/HK, là điều kiện sinh viên cần đăng ký và tích lũy để được
tham gia xét học bổng khuyến khích học tập tại trường (điều 27).
b) Đối với các bậc-hệ và hình thức đào tạo khác
Số tín chỉ tối đa (SốTCmax) mà một sinh viên bình thường được phép đăng ký trong một
học kỳ chính được quy định trong phụ lục 1 cho các loại hình đào tạo khác.
Việc áp dụng các mức tăng giảm được tham chiếu theo các quy định cho sinh viên đại học
chính quy bằng 1 (điểm a). Các điều chỉnh và ràng buộc khác (nếu có) sẽ do hội đồng học
vụ quy định phù hợp cho từng đối tượng sinh viên và từng hình thức đào tạo – thông báo
riêng cho các khóa ngành liên quan.
c) Giới hạn khi đăng ký trong các học kỳ không bắt buộc (dự thính-học lại)
Sinh viên được phép đăng ký tối đa trong khoảng từ 08-12 tín chỉ (hoặc 4-6 môn học) tùy
thuộc vào quỹ thời gian của học kỳ phụ – giới hạn này ghi rõ trong thông báo mở lớp.
Đối với các đợt đăng ký trong hè sinh viên có thể được phép xem xét mức tăng hoặc giảm
(± 2TC) số tín chỉ tối đa nêu trên - căn cứ vào học lực của sinh viên theo như cách xét tại
điểm a. Không xem xét tăng giảm khi là các học kỳ phụ tổ chức kèm trong học kỳ chính.
7.5. Kết quả đăng ký môn học chính thức
Sinh viên bắt buộc phải tiến hành đăng ký môn học để có kết quả đăng ký môn học chính
thức (thời khóa biểu cá nhân) trong mỗi học kỳ chính. Chỉ có các sinh viên đăng ký đúng
hạn và nhận được bản chính thời khóa biểu trong học kỳ chính mới không bị xử lý tạm dừng
và có đầy đủ quyền lợi của một sinh viên chính khóa trường Đại học Bách khoa, ĐHQG
Tp.HCM trong học kỳ tương ứng (xem điều 19).
Đối với các học kỳ không bắt buộc (dự thính-học lại), sinh viên tự chịu trách nhiệm để hoàn
thành thủ tục liên quan để nhận kết quả đăng ký môn học chính thức đúng hạn – nếu không
thì thời khóa biểu sẽ bị hủy và hoàn toàn không có cơ hội phục hồi lại.
Điều 8 : Đăng ký học các môn học, các học phần đặc biệt
Trong chương trình giáo dục bậc đại học và cao đẳng tại trường ĐHBK có những môn học và
học phần được tổ chức đặc biệt – gồm 02 nhóm:
 Các phần liên quan tới một số yêu cầu, ràng buộc đặc biệt được quy định chung tại Phụ
lục 2 bao gồm các chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, các môn học ngoại
ngữ và chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) tổng quát,…
 Các môn học thực hiện bên ngoài trường (thực tập tham quan), và các môn học – học phần
ở phần cuối cùng, phần kết thúc của CTGD bao gồm: Thực tập tốt nghiệp (TTTN), Luận
văn tốt nghiệp (LVTN) đại học, Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN) cao đẳng, các chuyên đề - thi
tốt nghiệp, …
Sinh viên muốn đăng ký các môn học – học phần này phải thỏa mãn một số điều kiện đặc thù
bao gồm cả các yếu tố liên quan tới quy trình tổ chức và đánh giá đặc biệt, các quy định chi tiết
do Hiệu trường ban hành cho từng loại hình môn học.
8.1. Học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất
Học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất bao gồm các môn được xếp 00 tín chỉ, việc
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đánh giá kết quả học tập của các môn học này là điều kiện để cấp chứng chỉ môn học tuân theo
các quy định chung. Điểm các môn học này được tính theo thang điểm 10 hoặc chỉ dùng loại
điểm đạt/không đạt (điều 12).
 Các môn học giáo dục quốc phòng được tổ chức tập trung vào năm thứ nhất theo kế hoạch
của Trung tâm Giáo dục quốc phòng (TT GDQP). Việc học lại cả học phần này (hoặc học
lại một vài môn) do sinh viên đăng ký trực tiếp với TT GDQP. Học phí môn học này được
trường thu hộ theo mức do TT GDQP thông báo hàng năm
 Học phần giáo dục thể chất – các môn GDTC được tổ chức trong các học kỳ chính tại
trường. Học phí các môn GDTC này tính theo số tiết như phần thực tập trong trường.
Ngoài hình thức học môn học tại trường ĐHBK, sinh viên có thể tích lũy và nhận chứng
chỉ GDTC ở một đơn vị bên ngoài hoặc được xét tương đương (miễn học) khi là thành
viên tham gia thường xuyên các câu lạc bộ TDTT – tham gia một trong các đội tuyển
TDTT của trường.
Hội đồng học vụ ban hành hướng dẫn cụ thể để áp dụng chế độ đặc cách công nhận đạt
chứng chỉ GDTC cho trường hợp cuối cùng này.
8.2. Các môn học thực tập – tham quan ngoài trường
Các môn thực tập – tham quan có mục tiêu giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế trong môi trường
doanh nghiệp đồng thời là cơ hội để sinh viên rèn luyện thêm các kỹ năng xã hội và nghề nghiệp
cần thiết.
Một số môn học thực tập được tổ chức ở bên ngoài trường (bao gồm cả môn TTTN) – cách
thức, thời gian tổ chức cụ thể các môn học này do khoa công bố cho mỗi năm học, mỗi học kỳ.
Khi thời gian thực tập tham quan được bố trí ngoài lịch học-kiểm tra-thi ở trường thì số tín chỉ
của môn học này sẽ không bị tính vào SốTCmax mà sinh viên được đăng ký trong học kỳ chính.
Danh mục các môn thực tập – tham quan bên ngoài được công bố rộng rãi cùng với mức học phí
áp dụng riêng cho từng môn. Học phí này được tính trên cơ sở bù đắp các chi phí liên hệ, tổ
chức hướng dẫn thực tập, các chi phí trực tiếp khác,… và không bao gồm các loại chi phí đi lại,
ăn ở của giảng viên, sinh viên.
8.3. Môn học thực tập tốt nghiệp
Môn TTTN được tổ chức theo kế hoạch - ghi rõ trong biểu đồ kế hoạch học tập của năm học.
Môn học thực tập tốt nghiệp là loại môn thực tập bên ngoài doanh nghiệp - tuân thủ các quy
định chung tại khoản 8.2 và một số quy định riêng sau đây.
8.3.1. Các quy định cụ thể áp dụng cho đại học chính quy bằng 1:
a) Điều kiện để đăng ký TTTN
 Khi đăng ký TTTN – làm vào thời gian ghi trong biểu đồ (thông thường là trong hè sau
học kỳ 2), sinh viên phải có số tín chỉ chưa đạt (còn nợ) trong CTGD ngành/chuyên
ngành không vượt quá 50 TC - tính tại thời điểm đăng ký. Số 50 TC này có bao gồm toàn
bộ các môn trong thời khóa biểu của học kỳ đăng ký TTTN.
 Khi đăng ký làm thực tập ngay trong thời gian học kỳ chính – đặc biệt là trong học kỳ 1,
sinh viên chỉ được phép nợ không quá 30 TC. Khi đăng ký làm sớm ngay trong học kỳ
chính (vào thời gian khác với ghi trong biểu đồ), sinh viên phải làm thủ tục đăng ký riêng
có xác nhận đồng ý tổ chức thực tập của Khoa.
 Sinh viên phải thỏa các điều kiện ràng buộc khác (điều kiện tiên quyết + song hành + học
trước) do khoa và hội đồng học vụ quy định - được ghi trong hồ sơ CTGD khóa-ngành
tương ứng (niên giám) và bổ sung điều chỉnh trong các thông báo được ghi nhận trong
các sổ tay sinh viên học kỳ.
Các chương trình đào tạo liên kết – các chương trình đặc biệt khác có thể có các quy định
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riêng về tổ chức TTTN.
b) Quy định về giới hạn đăng ký các môn học khác cùng học kỳ với TTTN
 Khi đăng ký vào học kỳ 2 – mặc định là làm TTTN trong hè (không được học hè) thì SV
được đăng ký học bình thường trong học kỳ này theo quy định SốTCmax tại điều 7.
 Khi đăng ký TTTN và có đơn riêng (trong 03 tuần đầu HK) để được xét làm TTTN ngay
trong HK chính thì SV phải đảm bảo số TC đăng ký cùng TTTN là không quá 12 TC nếu
đăng ký trong HK chẵn (khi TTTN sẽ có thể kéo dài và bảo vệ vào cuối hè) hoặc không
quá 09 TC nếu là trong HK lẻ. Số tín chỉ tối đa này được xét tăng thêm +04TC trong
trường hợp sinh viên khá giỏi (tương tự điểm a khoản 7.4)
Nếu đã đăng ký quá số tín chỉ trên thì SV cần làm đơn xin hủy một số môn học kèm với
xác nhận đồng ý cho thực tập của khoa.
8.3.2. Điều kiện đăng ký TTTN cho bậc hệ và hình thức đào tạo khác
 Điều kiện đăng ký TTTN áp dụng cho bậc cao đẳng là nợ không quá 25 TC khi đăng ký
và phải đăng ký làm cùng học kỳ với TLTN (xem khoản 8.4).
 Các lớp đại học Bằng 2 (buổi tối) và đại học VLVH hiện không có hạn chế về số môn –
số tín chỉ được đăng ký cùng TTTN. Yêu cầu bắt buộc là phải có sự chấp thuận bố trí
thực tập của Khoa trong đơn đăng ký - trên cơ sở các điều kiện chung cho đại học chính
quy nêu trong 8.3.1.
8.4. Học phần tốt nghiệp : Luận văn tốt nghiệp (LVTN), Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN) và thi
học phần tốt nghiệp.
Luận văn tốt nghiệp là môn học bắt buộc ở phần kết thúc trong tất cả các chương trình giáo
dục cấp bằng kỹ sư chính quy và là một lựa chọn trong CTGD đại học cấp bằng cử nhân.
Tiểu luận tốt nghiệp là một lựa chọn trong CTGD cấp bằng cử nhân cao đẳng. Ngoài hình
thức làm LVTN/TLTN thì các CTGD theo một số hình thức đào tạo cụ thể còn được lựa
chọn áp dụng học phần tốt nghiệp dưới hình thức học và thi tốt nghiệp - các môn chuyên đề.
Trong một số CTGD, môn TTTN được ghép chung cùng với (là phần đầu của) LVTN/TLTN
hoặc là điều kiện để thi tốt nghiệp.
Học phần tốt nghiệp chỉ tổ chức trong các học kỳ chính và chỉ dành cho sinh viên có đầu vào
chính thức của ngành/chuyên ngành – vào một CTGD tương ứng.
Các chi tiết về tổ chức thực hiện LVTN/TLTN, về cán bộ hướng dẫn, cách trình bày bản báo
cáo, tổ chức hội đồng đánh giá,… được quy định trong một văn bản riêng của trường.
Điều kiện để đăng ký môn học luận văn tốt nghiệp – bậc đại học:
 Tại thời điểm đăng ký, sinh viên có số tín chỉ còn chưa đạt (nợ) trong CTGD
ngành/chuyên ngành không vượt quá 21 tín chỉ bao gồm cả số tín chỉ của LVTN;
 Hoàn tất đạt yêu cầu tất cả các môn đồ án, môn thực hành - thực tập có trong phần
bắt buộc của CTGD của ngành/chuyên ngành bao gồm cả môn TTTN;
 Thỏa mãn các điều kiện ràng buộc bổ sung khác do khoa đề xuất, được hội đồng học
vụ thông qua và đã được thông báo trước cho sinh viên bằng văn bản.
Khi đăng ký làm LVTN sinh viên được phép đăng ký - trong cùng học kỳ chính, tối đa
07 tín chỉ các môn học khác. Trường hợp sinh viên khá giỏi học vượt thì được xem xét
đăng ký thêm tối đa +02 tín chỉ - xét riêng từng trường hợp.
Điều kiện để đăng ký môn học tiểu luận tốt nghiệp – bậc cao đẳng: điều kiện số tín chỉ được
phép còn nợ (chưa đạt) tại thời điểm đăng ký là không quá 25 TC (bao gồm số TC của TTTN
và TLTN); các quy định khác áp dụng tương tự như cho môn LVTN đại học.
Số môn chuyên đề và cách thức học và tổ chức thi tốt nghiệp – nếu được áp dụng, ghi rõ
trong hồ sơ CTGD của ngành – theo một hình thức đào tạo cụ thể. HĐHV thông qua quy
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trình tổ chức và công bố các quy định chi tiết liên quan tới việc đánh giá học phần này.
Điều 9 : Học lại - Học cải thiện điểm và Thi lại
9.1. Học lại – Học cải thiện điểm
Đối với môn học bắt buộc hoặc môn học lựa chọn bắt buộc theo ngành/chuyên ngành, nếu
sinh viên có điểm tổng kết môn học không đạt thì phải đăng ký học lại ngay khi môn học đó
được tổ chức giảng dạy. Trường Đại học Bách khoa áp dụng cách đánh giá theo nhiều cột
điểm và không có thi lại (trừ các diện đặc biệt nêu tại khoản 9.2): không tổ chức thi lại cho
từng cột điểm riêng chưa đạt cũng như không tổ chức thi lại cho cả môn học khi điểm tổng
kết là không đạt (xem quy định về đánh giá tại chương III).
Đối với môn học tự chọn nếu không đạt sinh viên có quyền chọn đăng ký học lại chính môn
học đó hoặc lựa chọn học các môn tự chọn khác cùng nhóm để đảm bảo tích lũy đủ số tín
chỉ. Sinh viên không nhất thiết phải học lại môn học tự chọn chưa đạt nếu đã tích lũy đủ số
tín chỉ của nhóm tự chọn tương ứng.
Đối với môn học bất kỳ đã có kết quả đạt, sinh viên được phép đăng ký học lại để cải thiện
điểm. Điểm của tất cả các lần học được ghi trong bảng điểm học kỳ và trong bảng điểm tốt
nghiệp (học bạ). Kết quả cao nhất trong các lần học sẽ được chọn để tính vào điểm trung
bình tích lũy.
Thủ tục đăng ký học lại hoặc đăng ký học cải thiện điểm hoàn toàn giống như thủ tục đăng
ký môn học lần đầu. Sinh viên có thể đăng ký vào bất kỳ học kỳ nào mà môn học có mở lớp.
9.2. Thi lại - các điều kiện ràng buộc
Có 02 trường hợp được cho phép thi lại 01 lần – điểm thi lại là điểm tổng kết môn học:
a) Nhà trường cho phép sinh viên trong một số các CTGD đặc thù được thi lại 01 lần các môn
học có mã số riêng của các chương trình này – không tổ chức thi lại các môn dùng chung mã
số (học chung) với lớp đại trà. Các chương trình có thi lại được quy định cụ thể trong Phụ
lục 1 (kèm theo các diễn giải).
Để được tham gia thi lại, sinh viên phải thuộc diện đã đăng ký – đã học qua toàn bộ chương
trình môn học, tham gia đánh giá và có điểm tổng kết lần một không đạt. Sinh viên không
được phép tham gia thi lại trong trường hợp điểm tổng kết lần một bằng không – vắng hay
bị cấm thi.
b) Trong các chương trình học mà sinh viên không được thi lại, nhà trường tổ chức 01 kỳ thi
vét – một loại thi lại trong học kỳ kéo dài (Nmax+1) dành cho các đối tượng sinh viên thỏa
mãn các điều kiện ghi tại điểm c tại 2.2.2 của quy chế này.
Sinh viên phải thuộc diện đã đăng ký học và có kết quả đánh giá khác không trong ít nhất 01
lần theo học môn học trước đó – thì mới được đăng ký thi vét.
Sinh viên chỉ được đăng ký thi vét 01 lần vào đúng học kỳ quy định – là cơ hội cuối cùng
của sinh viên trong khóa học. Nếu không đăng ký thi vét, đăng ký sót hoặc không tới tham
dự đúng buổi thi đã được sắp xếp – dù với bất cứ lý do gì, thì sinh viên đều không còn cơ
hội được xem xét đăng ký lại sau đó.
Bài thi vét sau khi chấm xong theo quy trình chung sẽ được đơn vị chuyên môn liên quan cử
cán bộ thẩm định lại - trước khi công bố kết quả chính thức, và do vậy không có phúc tra.
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Chương III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Điều 10 : Thang điểm đánh giá
Điểm được cho theo thang điểm 10,0. Thang điểm chữ (thường được quy đổi sang hệ 4,0) chỉ
mang tính tham khảo – so sánh, không dùng khi chính thức để ghi bảng điểm môn học, tính
điểm trung bình và phân loại kết quả đánh giá.
Thang điểm hệ 10,0 cùng cách xếp loại kết quả học tập được quy định theo bảng 1.
Bảng 1
Xếp loại

Thang điểm chính thức hệ 10

Xuất sắc
Đạt
Giỏi
(Tích Khá
lũy) TB khá
Trung bình
Yếu
Không
Kém
đạt

từ
từ
từ
từ
từ
từ
từ
từ

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
0,0

đến
đến cận
đến cận
đến cận
đến cận
đến cận
đến cận
đến cận

Thang điểm hệ 4 (tham khảo)
Điểm chữ
Điểm số

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

A+
A
B+
B
C
D+
D
F

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,0

Điều 11 : Tổ chức đánh giá kết quả học tập môn học
11.1. Điểm thành phần
Việc đánh giá kết quả học tập một môn học trong học chế tín chỉ mang tính chất đánh giá quá
trình và được cụ thể hóa qua các điểm thành phần của môn học. Số lượng các cột điểm thành
phần, phương thức đánh giá cho từng loại điểm thành phần (báo cáo, bài tự luận, bài trắc
nghiệm, vấn đáp,...) được quy định trong đề cương chi tiết môn học.
Điểm thành phần là các cột điểm thuộc một trong số các dạng đánh giá sau:
 Các cột điểm đánh giá quá trình, mức độ tích cực tham gia của sinh viên trong các nội dung
hoạt động trên lớp của môn học;
 Các điểm thực hành của từng bài/các phần thí nghiệm và/hoặc điểm thi thí nghiệm;
 Các điểm bài kiểm tra nhỏ trên lớp, điểm bài tập lớn, điểm báo cáo tiểu luận;
 Điểm kiểm tra - tổ chức tập trung theo lịch vào giữa kỳ;
 Điểm thi theo lịch tập trung vào cuối kỳ;
 Điểm bảo vệ môn thực tập, bảo vệ môn đồ án, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
11.2. Bảng điểm – Danh sách đánh giá chính thức.
Mỗi môn học có 01 hoặc 02 bảng điểm chính thức được tính từ các điểm thành phần (khoản
11.1) theo tỷ lệ và cách thức đã công bố cho sinh viên vào đầu học kỳ - căn cứ theo nội dung đề
cương chi tiết môn học đã được duyệt.
11.2.1. Các quy định về cách tổ chức đánh giá môn học:
 Cách đánh giá chính thức phải hoàn toàn thống nhất giữa các lớp của cùng một môn học dạy
cho cùng một loại hình đào tạo (cùng diện sinh viên) trong cùng một học kỳ. Học kỳ theo
nghĩa rộng bao gồm 01 học kỳ chính và các kỳ phụ ghép vào học kỳ chính đó (các lớp dự
thính-học lại,...) – khi kết quả học tập in chung trong bảng điểm của học kỳ chính.
 Mọi thay đổi trong cách đánh giá chính thức phải được khoa/bộ môn thông báo bằng văn
bản gửi cho phòng Đào tạo không trễ hơn tuần thứ 2 của học kỳ - cùng với bản đề cương chi
tiết đã được duyệt mới.
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11.2.2. Quy định số lượng bảng điểm chính thức của một môn học:
a) Lập 02 bảng điểm chính thức riêng biệt – với điểm số trên mỗi bảng điểm đều được làm tròn
tới 0.5 điểm, trong trường hợp môn học được đánh giá qua nhiều cột điểm thành phần và có
bao gồm riêng 01 cột điểm thi – bảo vệ tập trung cuối kỳ, thỏa mãn các quy tắc sau:
 Lập bảng điểm thứ nhất - "bảng điểm kiểm tra", tính từ cột điểm kiểm tra giữa kỳ và
các cột điểm thành phần khác trong đó chỉ không bao gồm cột điểm thi – bảo vệ cuối kỳ.
Các cột điểm thuộc bảng điểm kiểm tra này được giảng viên công bố và giải quyết khiếu
nại trên lớp trong các buổi học trong học kỳ.
Bảng điểm kiểm tra do giảng viên trực tiếp phụ trách lớp lập và công bố công khai trước
khi thi – bảo vệ cuối kỳ và chiếm tỷ lệ 20% - 50% trong điểm tổng kết môn học;
 Lập bảng điểm thứ hai - "bảng điểm thi", là điểm bài thi – bảo vệ cuối kỳ. Hiểu rằng
phần đánh giá cuối kỳ có đáp án / khung đánh giá chung công bố công khai tại bộ
môn/khoa và căn cứ theo đó sinh viên được quyền xin phúc tra riêng cho bảng điểm này.
Bảng điểm thi chiếm tỷ lệ 80% - 50% trong điểm tổng kết môn học (cho đủ 100%) được
hoàn tất công bố khoảng 02 tuần sau khi thi/bảo vệ (không tính thời gian nghỉ lễ - tết).
b) Lập 01 bảng điểm chính thức (100% điểm tổng kết) trong các trường hợp còn lại – điểm số
ghi trên bảng điểm được làm tròn tới 0,5 điểm trừ trường hợp đánh giá học phần tốt nghiệp
nêu riêng dưới đây. Các trường hợp sử dụng 01 bảng ghi điểm gồm:
 Các môn học chỉ đánh giá 01 lần qua các hình thức thi, bảo vệ cuối kỳ - có duy nhất 01
cột điểm. Riêng trường hợp đánh giá học phần tốt nghiệp (mục 8.4) theo hình thức bảo
vệ trước hội đồng, thì điểm ghi vào bảng điểm được tính là trung bình cộng của điểm
cho bởi các thành viên hội đồng, của người hướng dẫn và của người phản biện và được
làm tròn tới 01 số lẻ (0,1);
 Các môn thí nghiệm đánh giá qua trung bình điểm chấm các bài thí nghiệm hoặc/và
điểm thi thí nghiệm.
 Các môn học không tổ chức thi cuối kỳ - chỉ đánh giá theo quá trình học trên lớp;
 Các môn học khác dù được đánh giá qua nhiều cột điểm thành phần nhưng hoặc không
tổ chức thi cuối kỳ hoặc tỷ lệ điểm dành cho thi cuối kỳ nhỏ hơn 50% (thi coi là một cột
điểm thành phần) hoặc tỷ lệ điểm thi này chiếm trên 80% (với các thành phần khác
chiếm tỷ lệ quá nhỏ).
 Bảng điểm thi lại – trong trường hợp môn học được phép thi lại (theo khoản 9.2).
11.2.3. Danh sách chính thức sinh viên được tham dự quá trình đánh giá
Các danh sách chính thức này do phòng đào tạo phát hành theo từng nhóm lớp, từng phòng
thi - vào trước tuần kiểm tra giữa kỳ và trước tuần thi cuối kỳ (02 danh sách cho trường hợp
có 02 bảng điểm chính thức).
Trường hợp có lý do đặc biệt, sinh viên được phòng đào tạo cấp “giấy cho phép thi” để vào
phòng tham dự buổi thi - xuất trình kèm theo kết quả đăng ký môn học chính thức và thẻ
sinh viên. Giấy cho phép vào phòng thi gồm 02 phần: (1) phần để cán bộ coi thi (CBCT) ký
xác nhận dự thi và trả cho sinh viên lưu giữ và (2) phần để sinh viên ký nộp bài - bỏ chung
vào túi bài thi tương tự như danh sách chính thức của phòng thi.
Quy định về việc sử dụng danh sách thi / giấy cho phép thi và túi bài thi:
 Giảng viên và CBCT không được tự ý thêm tên sinh viên vào các danh sách thi;
 Sinh viên không có tên trong danh sách / không có giấy cho phép thi hợp lệ thì không
được vào phòng thi – không được tham gia quá trình đánh giá môn học nói chung;
 Sinh viên tham dự kiểm tra/thi phải ký tên đầy đủ vào danh sách / giấy cho phép thi để
xác nhận đã nộp bài. Trường hợp sinh viên không ký tên được coi là vắng thi.
 CBCT thực hiện quy trình coi thi tại phòng thi theo quy định - khi hoàn tất công tác thu
kiểm bài thì ký xác nhận số bài dự thi trên túi bài thi và tương ứng trên danh sách thi.
CBCT ký xác nhận trên phần (1) giấy phép dự thi – trả cho sinh viên khi đã nộp bài.
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11.2.4. Bảng điểm chính thức
Hình thức của bảng ghi điểm chính thức (có 1 hoặc 2 bản cho một môn học theo 11.2.2):
a) Dùng các danh sách chính thức do phòng Đào tạo phát hành. Điểm số tương ứng được
giảng viên tổng kết (làm tròn) và ghi trực tiếp trên danh sách này - khi danh sách được
thiết kế có phần ghi điểm (số và chữ);
b) In bảng điểm với đầy đủ thông tin môn học – nhóm lớp và đính kèm với danh sách đánh
giá chính thức do phòng Đào tạo phát hành.
Bản in bảng điểm này phải có đầy đủ họ tên và mã số của sinh viên theo đúng thứ tự như
trong danh sách chính thức; có đầy đủ các nội dung liên quan tới môn học theo phần tiêu
đề của danh sách; in đậm điểm số chính thức – làm tròn theo quy định tới 0,5 (hoặc 0,1).
Bản in này còn có thể bao gồm các cột điểm thành phần, các ghi chú khác cần công bố
kèm theo cho sinh viên biết.
Phân công trách nhiệm lập các bảng điểm chính thức:
 Cán bộ trực tiếp giảng dạy nhóm lớp môn học chịu trách nhiệm tính toán và lập bảng
điểm chính thức. Trong trường hợp đơn vị tổ chức chấm bài thi cuối kỳ tập trung – theo
phân công, thì cán bộ chấm bài thi là người lập “bảng điểm thi” nếu là bảng điểm riêng.
 Các bảng ghi điểm được đơn vị quản lý môn học duyệt, công bố. Các bảng điểm chính
thức được khoa chuyên môn chuyển cho phòng Đào tạo để lưu trữ - cập nhật điểm số và
công bố chung trên hệ thống mạng.
 Mọi sửa chữa trong bảng điểm chính thức đều phải được giảng viên (người lập bảng
điểm) ký xác nhận ngay bên cạnh. Sau khi đã nộp và được nhập điểm – công bố, mọi sai
sót bổ sung sửa chữa trên bảng điểm được thực hiện thông qua “phiếu sửa điểm” theo
mẫu chung của trường. Mẫu này phải do giảng viên lập qua trình ký duyệt của thủ
trưởng đơn vị quản lý môn học – công bố và chuyển lên phòng Đào tạo.
11.3. Điểm tổng kết môn học
Điểm cuối cùng để đánh giá một môn học được gọi là điểm tổng kết môn học hay điểm môn
học – là điểm hệ 10 ghi trong bảng điểm chính thức trong các trường hợp môn học chỉ có 01
bảng điểm chính thức (điểm b của 11.2.2). Trong trường hợp có 02 bảng điểm chính thức
(điểm a của 11.2.2) thì điểm tổng kết môn học là điểm trung bình tính theo hệ số tỷ lệ phần
trăm (%) của 02 bảng điểm chính thức - làm tròn đến một chữ số thập phân (0,1).
Điều 12 : Các điểm đặc biệt
Quy định bổ sung các điểm đặc biệt được dùng trong các bảng kết quả học tập.
Bảng 2
Ý nghĩa – tên điểm
Điểm cấm thi

Điểm Chữ ghi trong
bảng điểm
số

11

CT

Ghi chú – Cách tính ĐTB và tích lũy

F

Cấm thi, tính như điểm 0
(Xem khoản 12.1)

Điểm bảo lưu - Miễn học,
công nhận kết quả đạt.

12

MT

M

Bảo lưu nhưng không chuyển điểm
(điểm số) – Ghi nhận tích lũy, không
tính vào ĐTB (Điều 13)

Vắng thi không phép

13

VT

F

Tính như điểm 0

Vắng thi có phép – Điểm
chưa hoàn tất

14

HT

I

Hoãn thi, chưa hoàn tất MH - Tính
chưa tích lũy (Xem khoản 12.2)

Chưa nhận được điểm thi

15

CH

Z

Ghi chú tạm, chưa được tính tích lũy
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Miễn thi - điểm ghi nhận
tạm.

16

TM

X

Ghi chú tạm, được tính tích lũy.
Điểm thưởng chính thức (5đ-10đ) sẽ
do Khoa duyệt – được cập nhật sau
khi hoàn tất thủ tục (Xem khoản 12.3 )

Rút môn học
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RT
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Không tính điểm (Xem khoản 12.4)

Hủy môn học
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H

Xóa hoàn toàn trong dữ liệu điểm –
ghi chú trong quá trình đăng ký học.

Không Đạt
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Hoàn tất, Đạt
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DT

P

Đối với các môn học không đánh giá
bằng điểm mà chỉ đánh giá qua 2
mức đạt (P) và không đạt (O). Kết
quả đánh giá của môn học này không
tính vào ĐTB của SV tương tự như
môn có số tín chỉ là 0.

12.1. Điểm cấm thi (11)
“Cấm thi” cho “Điểm 11” là hình thức xử lý các sinh viên vì một trong các lý do sau:
a) Vắng mặt (có lý do hoặc không có lý do) quá 20% số giờ lên lớp của môn học;
b) Vắng từ 50% số kỳ kiểm tra thường kỳ đối với các môn học thí nghiệm, thực tập;
c) Không thực hiện đầy đủ các phần bắt buộc của môn học theo các quy định trong đề
cương môn học (ví dụ: phần thí nghiệm trong môn học lý thuyết, phần bài tập lớn, báo
cáo, tiểu luận,…);
d) Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật học tập, nội quy học đường, gian dối trong học tập.
Trong buổi học đầu tiên của môn học, cán bộ giảng dạy công bố cho sinh viên quy định về các
phần bắt buộc theo điểm (c) – nếu có. Danh sách sinh viên bị cấm thi do cán bộ giảng dạy đề
nghị và do đơn vị quản lý môn học duyệt công bố. Danh sách sinh viên bị cấm thi được ghi
thành điểm 11 vào tất cả các bảng ghi điểm chính thức của môn học - điểm cấm thi là điểm tổng
kết của môn học.
12.2. Điểm chưa hoàn tất (vắng có phép) – “Điểm I” (14)
Điểm “chưa hoàn tất” - “Điểm I”, được Phòng Đào tạo xét và ra quyết định cấp cho một sinh
viên trong kỳ thi tập trung cuối kỳ khi hội đủ các điều kiện sau đây:
 SV đã đăng ký, được xếp thời khóa biểu và cơ bản hoàn thành các phần bắt buộc của
môn học như: đi học đầy đủ, tham dự đầy đủ các lần kiểm tra, hoàn tất các phần thí
nghiệm, thực hành,… có điểm tổng kết các phần đánh giá trên lớp – điểm kiểm tra đạt
trên 3,0 điểm;
 Đã nộp đủ học phí của học kỳ tương ứng;
 Có một lý do khách quan - bất khả kháng, không thể hoàn thành một phần khối lượng
yêu cầu bắt buộc của môn học hoặc thông thường là do vắng ngay trong buổi thi.
Điểm I được ghi vào “bảng điểm thi” hoặc bảng điểm tổng kết theo 02 loại trường hợp sau:
a) Nếu do trùng lịch học, lịch thi hay có quyết định được cử đi thi Olympic, tham dự các
chuyên đề ngắn hạn, các hoạt động đoàn thể xã hội,… thì sinh viên phải làm đơn đề nghị
được nhận điểm I ngay khi sự việc phát sinh kèm theo các xác nhận cần thiết, không trễ
hơn ngày xin được vắng thi.
b) Nếu vì các lý do đột xuất (ốm đau, tai nạn,…) thì sinh viên hoặc người thân cần phải
thông báo ngay cho trường - cán bộ trực thi, sau đó nộp đơn xin điểm I có kèm theo các
hồ sơ chứng cớ liên quan tại phòng Đào tạo trong vòng 05 ngày tính từ ngày đã phải
nghỉ thi (chỉ tính ngày làm việc). Nộp trễ sau 05 ngày sẽ không được xem xét điểm I.
Đối với sinh viên có lý do khách quan phải vắng trong buổi kiểm tra tập trung giữa kỳ :
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c) Trường hợp có quyết định của trường cử đi thi Olympic, tham dự các chuyên đề ngắn
hạn, các hoạt động đoàn thể xã hội,… sinh viên hoặc đơn vị liên quan làm thủ tục để xin
ý kiến của giảng viên giải quyết theo một trong các hình thức sau: cho điểm I vào “bảng
điểm kiểm tra”; ghi điểm kiểm tra bằng với điểm thi cuối kỳ; giảng viên quyết định cho
sinh viên một điểm thay thế tính từ các cột điểm thành phần đã có – công bố công khai
và ghi trực tiếp vào bảng điểm kiểm tra.
d) Các trường hợp có lý do đột xuất khác, sinh viên nộp đơn xin phép theo trình tự như
mục b trên đây, phòng Đào tạo xét hồ sơ và lấy ý kiến của cán bộ giảng dạy môn học để
ra quyết định cho điểm I.
Đối với các môn học có 02 bảng điểm chính thức thì chỉ có thể xét điểm I cho một trong 02
bảng điểm này – khi có lý do và không thể hoàn thành cả 02 phần thì phải chuyển sang xin điểm
R cho môn học.
Trong thời hạn 01 năm học kế tiếp, sinh viên có quyết định điểm I phải theo dõi lịch học, lịch
thi ở tất cả các học kỳ (kể cả học kỳ phụ - lớp ngoài giờ), để đăng ký xóa điểm I khi trường có
tổ chức đánh giá phần tương ứng của môn học. Sau thời hạn 1 năm này, nếu sinh viên chưa có
điểm để đánh giá môn học, điểm I tự động được chuyển thành điểm F.
12.3. Miễn thi - Điểm thưởng và “Điểm X” (16)
Hình thức thưởng điểm – miễn thi cho sinh viên gồm các trường hợp sau:
a) Miễn thi – thưởng điểm khi sinh viên đăng ký học và hoàn thành đặc biệt xuất sắc các nội
dung cơ bản của môn học trong suốt học kỳ. Quy trình triển khai xét miễn thi:
 Đơn vị chuyên môn/khoa thống nhất các tiêu chí xét miễn thi – công bố từ đầu học kỳ và
thông báo rộng rãi tại tất cả các lớp môn học liên quan;
 Cuối học kỳ, các giảng viên thống nhất đề xuất danh sách sinh viên có đủ điều kiện miễn
thi xét chung cho cả môn học - trình trưởng khoa ra quyết định cho điểm miễn.
 Điểm miễn thi có thể tính riêng cho “bảng điểm thi” hoặc tính chung là điểm tổng kết
môn học – ghi trực tiếp vào các bảng điểm tương ứng theo quyết định của trưởng khoa.
b) Cho điểm miễn thi các môn ngoại ngữ trong 02 trường hợp sau:
 Miễn thi – tự động quy đổi điểm thưởng cho tối đa 02 môn ngoại ngữ tổng quát đối với
các sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra xếp lớp ngoại ngữ đầu khóa. Xét 01 lần
ngay khi nhập học – điểm thưởng này được nhà trường ghi nhận và chuyển vào bảng
điểm của học kỳ đầu tiên (năm nhất).
 Xét điểm thưởng quy đổi đối với sinh viên có các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở
mức tương đương hoặc cao hơn chuẩn ngoại ngữ đầu ra của CTGD. Theo hồ sơ đăng ký
của sinh viên, nhà trường sẽ quy đổi, miễn thi và ghi nhận điểm thưởng vào một học kỳ
cụ thể – không xét miễn các môn ngoại ngữ tổng quát trong năm học cuối cùng (theo
CTĐT kế hoạch) của sinh viên.
Các môn ngoại ngữ được quy đổi phải là các môn có trong CTĐT kế hoạch. Hội đồng học
vụ quy định các chuẩn để quy đổi điểm thưởng - cho từng môn ngoại ngữ cụ thể.
c) Miễn thi – thưởng điểm khi sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên đề
ngoại khóa, thuộc một trong các loại hình sau:
 Đạt kết quả cao trong các kỳ thi Olympic cấp quốc gia, là thành viên dự thi Olympic
quốc tế ở môn thi có liên quan trực tiếp tới môn học xin điểm miễn;
 Đạt kết quả xuất sắc trong các cuộc thi chuyên đề cấp trường – cuộc thi đã được Hiệu
trưởng cho phép lấy kết quả để xét miễn thi một môn học cụ thể;
 Có báo cáo khoa học ở cấp ĐHQG, cấp quốc gia - chuyên đề báo cáo trực tiếp liên quan
tới môn học xin điểm miễn.
Sinh viên chủ động làm hồ sơ xin điểm miễn với sự hỗ trợ của đơn vị tổ chức hoạt động
chuyên đề ngoại khóa. Hồ sơ bao gồm đơn xin miễn thi có xác nhận đồng ý – ghi rõ điểm
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thưởng dự kiến, của giảng viên phụ trách lớp môn học mà sinh viên xin điểm miễn. Trường
hợp chưa thể quyết định điểm số thì tạm thời ghi nhận tạm - “điểm X” cho sinh viên, điểm
chính thức sẽ được duyệt, công bố và cập nhật sau đó khi đủ điều kiện xem xét.
Hội đồng học vụ - căn cứ vào đề xuất của các đơn vị chức năng, ban hành các hướng dẫn bổ
sung nhằm thống nhất việc xét điểm thưởng trong toàn trường bao gồm cả các trường hợp
sinh viên muốn cải thiện một cột điểm đã có của học kỳ ngay kế trước.
12.4. Rút môn học – “Điểm R” (17)
Điểm R được phòng Đào tạo xét và ra quyết định cấp cho một sinh viên thỏa các điều kiện sau:
 Có bản chính kết quả đăng ký môn học – thời khóa biểu của học kỳ;
 Đã nộp đủ học phí của học kỳ tương ứng. Nếu chưa có đợt đóng học phí thì sinh viên
phải có đơn xin gia hạn để nộp bổ sung hồ sơ ngay khi có đợt nộp học phí gần nhất
(trong vòng không quá 01 tháng sau đó);
 Sinh viên có đơn đề nghị không tham gia đánh giá một hoặc một số môn học trong thời
khóa biểu – xin điểm R. Thời hạn nộp đơn xin nhận điểm R là trong 05 tuần đầu của học
kỳ tương ứng, trừ các trường hợp có lý do khách quan bất khả kháng – khi sinh viên phải
nộp chứng cứ khách quan kèm theo.
Các cột điểm (nếu có) của môn học đã được cấp quyết định điểm R không tính vào kết quả học
tập của sinh viên – không in trong học bạ khi ra trường.
Điều 13: Bảo lưu kết quả - chuyển điểm và miễn học môn học.
Sử dụng “Điểm M” (12), “Điểm P” (21) và “Điểm O” (20).
13.1. Một môn học được miễn học – ghi điểm số đã có (5đ-10đ) vào phần bảng điểm bảo lưu
khi sinh viên đã học và hoàn tất đạt yêu cầu chính môn học này hoặc một môn học tương
đương (bao trùm) trong khóa học trước đó tại trường ĐHBK.
13.2. Một môn học được miễn học – ghi “điểm P” vào bảng điểm học kỳ khi sinh viên được
trường ĐHBK cấp phép để theo học - tích lũy môn học thay thế/tương đương tại một cơ sở
đào tạo bên ngoài và có kết quả học tập đạt yêu cầu trong lớp học này. Trường hợp kết quả
học là không đạt yêu cầu thì ghi “điểm O”.
Trường hợp đặc biệt, trong giấy cho phép học tích lũy bên ngoài có ghi rõ “được chuyển
điểm” thì kết quả đánh giá (điểm theo thang 10) sẽ được chuyển đầy đủ vào bảng điểm học
kỳ theo đúng nội dung phiếu điểm mà sinh viên được cơ sở đào tạo bên ngoài cấp.
13.3. Một môn học được miễn học – ghi “điểm M” vào phần bảng điểm bảo lưu khi:
a) Khi sinh viên có quyết định miễn học cho các chứng chỉ mà sinh viên đã hoàn thành
trước đó – tuân thủ quy trình để xin cấp loại quyết định này;
b) Sinh viên đã học và đạt yêu cầu môn học thay thế/tương đương trong một khóa học
trước đó tại trường ĐHBK, được khoa xét duyệt nhưng không thuộc diện ghi tại 13.1;
c) Sinh viên chuyển hệ, chuyển trường, chuyển từ nước ngoài về - có quyết định cho xét
bảo lưu một số môn học theo đề xuất của đơn vị chức năng (Khoa xét cho phần chuyên
môn, phòng Đào tạo – cho các môn học cơ bản, chung).
Tổng số tín chỉ được bảo lưu trong trường hợp này là không quá 50% tổng số tín chỉ có
trong CTGD (số này không bao gồm các tín chỉ đã theo học và được tích lũy tại trường
ĐHBK – nếu có).
Nguyên tắc xem xét bảo lưu kết quả học tập môn học:
–

Đối với sinh viên đại học chính quy:
Không xét bảo lưu kết quả môn học đã học (ngoại trừ các chứng chỉ độc lập) khi thuộc
diện bị xóa tên do bỏ học, nghỉ học hoặc diện bị buộc thôi học trong các khóa học trước
đây. Như vậy, nhà trường chỉ xét bảo lưu cho diện sinh viên đã hoàn thành trọn vẹn cả
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khóa học – đợt học, được cấp văn bằng/chứng chỉ với điều kiện văn bằng chứng chỉ là ở
cùng trình độ (cùng hình thức đào tạo chính quy) và còn hiệu lực cho tới thời điểm xét.
–

Đối với bậc cao đẳng và đại học đào tạo thường xuyên (VLVH)
Áp dụng cơ chế tương tự như cho đại học chính quy nêu trên – bao gồm cả việc xét cho
sinh viên có văn bằng VLVH. Ngoài ra, mở rộng phạm vi bảo lưu kết quả học tập môn
học cho diện sinh viên chưa hoàn tất chương trình đại học chính quy - có quyết định
chuyển xuống bậc hệ đào tạo thấp hơn. Thời hạn được xem xét bảo lưu đối với diện cuối
cùng này bằng với thời gian học tối đa của chương trình đang đăng ký theo học (phụ lục
1), tính từ khi nhập học chương trình đại học chính quy (trước đó) cho tới thời điểm xét.

Điều 14 : Điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK)
ĐTBHK được tính là trung bình có hệ số - là số tín chỉ của mỗi môn học, của điểm tổng kết các
môn học mà sinh viên đăng ký và có thời khóa biểu học trong học kỳ. Công thức tính:
Điểm trung bình học kỳ =

 Điểm tổng kết môn học x Số tín chỉ của môn học
 Số tín chỉ của môn học

Các môn học có điểm chữ đặc biệt H, M, I, X, R, Z, O, P (bảng 2) thì không tính trong điểm
trung bình học kỳ.
ĐTBHK được tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (0,01).
Phân biệt 03 loại điểm trung bình tính cho mỗi học kỳ:
a) Điểm trung bình học tập (ĐTBHK) chung - tính điểm tất cả các môn học sinh viên đã theo
học trong học kỳ chính, trong các học kỳ phụ và điểm miễn thi, là chỉ số để đánh giá học lực
trong 1 học kỳ của sinh viên. Trong trường hợp có các môn học được thi lại, thì ĐTBHK
chung tính theo điểm lớn hơn giữa điểm tổng kết lần 1 và điểm thi lại.
b) ĐTB1HK – là điểm trung bình học kỳ trong đó chỉ tính điểm các môn học mà sinh viên thực
sự theo học (có một lần đánh giá) trong học kỳ chính tại trường. Cụ thể:
 Chỉ tính kết quả đánh giá lần đầu, không tính các điểm thi lại – nếu có;
 Không tính điểm thưởng ngoại ngữ quy đổi từ các chứng chỉ - sau năm học thứ nhất;
 Không tính các điểm được cải thiện theo diện điểm thưởng (điểm c khoản 12.3);
 Không tính điểm các môn học được chuyển vào từ học kỳ phụ (dự thính – học lại).
c) ĐTBCMR – là điểm trung bình chung mở rộng dùng để xét học bổng (HBKK học tập/HB
tài trợ) và khen thưởng sinh viên. ĐTBCMR tính từ ĐTB1HK và điểm rèn luyện đã quy đổi
ra thang điểm 10 (ĐRL10) theo công thức: ĐTBCMR = ĐTB1HK * 80% + ĐRL10 * 20%.
Chú giải: Điểm rèn luyện (của một học kỳ) do khoa quản lý sinh viên xét, tính theo các quy
định trong quy chế công tác sinh viên của trường.
Điểm bảo lưu và số tín chỉ của các môn học được bảo lưu không tính vào ĐTBHK nhưng được
tính vào số tín chỉ tích lũy (xem điều 15).
Điều 15 : Số tín chỉ tích luỹ và điểm trung bình tích luỹ
15.1. Số tín chỉ tích luỹ (TCTL)
Số TCTL là tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đã đăng ký, đã học và có điểm tổng
kết đạt yêu cầu (kể cả các môn học được bảo lưu, miễn học, miễn thi). Mỗi mã số môn học
có điểm đạt (ít nhất 01 lần đạt) được tính 01 lần vào số TCTL.
15.2. Điểm trung bình tích luỹ (ĐTBTL)
ĐTBTL là điểm trung bình có hệ số - là số tín chỉ của môn học, của điểm tổng kết của tất cả
các môn học mà sinh viên đã học kể từ khi nhập học cho đến thời điểm tính, bao gồm cả các
môn được bảo lưu – có điểm.
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 Đối với môn học mà sinh viên học và có điểm tổng kết nhiều lần – kể cả trường hợp có
thi lại, trường sẽ lấy 01 điểm cao nhất (đạt hoặc không đạt) trong số các lần học để tính
ĐTBTL;
 Khi tính ĐTBTL không quan tâm tới khái niệm môn học tương đương, thay thế mà lấy
trực tiếp theo mỗi mã số (khác nhau) của các môn đã học.
ĐTBTL tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Khi tính ĐTBTL
thì không tính các điểm đặc biệt H, I, M, X, R, Z, O, P (bảng 2).
15.3. Số tín chỉ tích luỹ ngành (Số TCTLN)
Số TCTLN là tổng số tín chỉ tích lũy của các môn học thuộc CTGD ngành bao gồm cả các
môn học tương đương hoặc thay thế cho môn học có trong CTGD ngành.
Khi sinh viên theo học - có điểm đồng thời của môn học có trong CTGD ban đầu (sau đây
gọi tắt là “môn ban đầu”) và các môn/nhóm môn thay thế-tương đương thì xử lý như sau:
a) Trường hợp phải học lại môn học – môn ban đầu có kết quả không đạt, số TCTLN được
tính một lần từ số tín chỉ của môn (nhóm môn) thay thế - tương đương có kết quả đạt và
có số tín chỉ lớn nhất.
b) Trường hợp học cải thiện – môn ban đầu đã có kết quả đạt, số TCTLN được tính trực
tiếp từ số tín chỉ của môn ban đầu mà không quan tâm tới số tín chỉ khác nhau của các
môn thay thế - tương đương có điểm đạt.
Khi sinh viên tích lũy thay thế và được tính số TCTLN ít hơn so với môn ghi trong CTGD
ban đầu thì sinh viên cần phải tích lũy thêm các tín chỉ tự chọn để đảm bảo yêu cầu về tổng
số TC đủ để tốt nghiệp (điều 24).
15.4. Điểm trung bình tích luỹ ngành (ĐTBTLN)
ĐTBTLN là điểm trung bình có hệ số - là số tín chỉ của môn học, của điểm tổng kết của các
môn học có trong CTGD ngành mà sinh viên đã đăng ký học.
Khi một MH trong CTGD ngành đồng thời được sinh viên học/tích lũy hay để cải thiện
điểm bằng môn thay thế-tương đương thì ĐTBTLN được tính theo nguyên tắc sau:
a) Trường hợp chưa học môn học theo CTGD ban đầu, lấy 01 môn thay thế-tương đương
có điểm cao nhất để tính vào ĐTBTLN với hệ số là số tín chỉ của chính môn này.
b) Trường hợp đã học môn học ban đầu nhưng chưa đạt, sau đó có học các môn thay thếtương đương nhưng cũng chưa đạt thì chỉ lấy điểm cao nhất của môn ban đầu để tính vào
ĐTBTLN;
c) Trường hợp đã học nhưng chưa đạt môn ban đầu – đã đạt ít nhất một môn thay thếtương đương, thì lấy môn có điểm cao nhất để tính vào ĐTBTLN với hệ số là số tín chỉ
của chính môn này.
d) Trường hợp học cải thiện môn ban đầu đã đạt bằng môn thay thế-tương đương thì lấy
môn có điểm cao nhất để tính vào ĐTBTLN với hệ số là số tín chỉ của môn ban đầu.
Khi xảy ra trường hợp xét thay thế-tương đương có bao gồm các nhóm môn học thì xem xét mỗi
nhóm như là một tổ hợp với số tín chỉ là tổng tín chỉ các môn trong nhóm và điểm của tổ hợp là:
điểm của môn không đạt có điểm cao nhất (khi nhóm là chưa đạt) hoặc là điểm trung bình các
môn (đều đã đạt) với hệ số là số tín chỉ của môn học.
ĐTBTL và STCTL là chỉ số để đánh giá chung về tiến độ học tập và học lực của sinh viên – chỉ
số để xếp hạng kết quả học tập trong quá trình học tại trường.
ĐTBTLN và STCTLN dùng để đánh giá mức độ hoàn thành một CTGD, là cơ sở để xét và xếp
hạng khi tốt nghiệp.
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Điều 16 : Phúc tra và khiếu nại điểm
Về các điểm thành phần trong học kỳ bao gồm cả điểm kiểm tra tập trung (không bao gồm điểm
thi cuối kỳ), sinh viên khiếu nại trực tiếp với cán bộ giảng dạy, yêu cầu xem lại bài ngay khi
điểm được công bố trên lớp. Khi “bảng điểm kiểm tra” đã nộp lên trường, sinh viên không còn
cơ hội khiếu nại về các cột điểm này nữa.
Để phúc tra bài thi cuối kỳ, sinh viên nộp đơn yêu cầu xem lại bài thi tại phòng Đào tạo trong
thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày khoa công bố và gửi bảng ghi điểm lên trường.
 Đối với bài thi theo hình thức tự luận, phiếu chấm phúc tra sẽ được phòng Đào tạo
chuyển tới bộ môn để trả lời sinh viên trong vòng 10 ngày - phiếu lần 1, và nếu cần sẽ
chuyển phiếu lần 2 – yêu cầu trả lời trong vòng 07 ngày làm việc tiếp theo.
 Trong trường hợp nhận thấy điểm chấm bằng máy (trắc nghiệm, thi trên máy) quá khác
biệt với đánh giá bản thân - qua các đáp án được công bố, sinh viên nộp đơn yêu cầu
phòng Đào tạo kiểm tra lại dữ liệu chấm bài thi có ghi rõ lý do nghi vấn và kỳ vọng của
bản thân. Đơn trả lời trong vòng 07 ngày làm việc.
Việc phúc tra cho bài thi lại (nếu có) tiến hành tương tự như đối với bài thi cuối kỳ nêu trên –
riêng thi vét không có phúc tra (điều 9).
Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm chính thức đã công bố và điểm
được nhập, lưu trữ trong hệ thống quản lý học vụ, sinh viên có trách nhiệm phản ánh và yêu cầu
phòng Đào tạo kiểm tra nhập lại các cột điểm tương ứng.
Điều 17 : Lưu trữ, thông báo kết quả đánh giá và xác nhận kết quả học tập
Các cột điểm thành phần (khoản 11.1) được cán bộ giảng dạy thông báo cho sinh viên trong giờ
học trên lớp, trong giờ thực hành, thí nghiệm và trên hệ thống hỗ trợ giảng dạy của trường hay
trang web riêng của giảng viên. Các bảng điểm môn học (khoản 11.2) được công bố cho sinh
viên theo phân cấp quản lý môn học, thông qua các hình thức sau:
 Bản photo dán tại các bảng thông báo / công bố tại văn phòng của đơn vị liên quan;
 Bản sao điện tử (bản scan, file dữ liệu gốc,...) được công bố trên các trang web của khoa
chuyên môn / trên cổng thông tin đào tạo của trường.
Các bản gốc của danh sách dự thi / bảng ghi điểm chính thức được lưu dài hạn tại phòng Đào
tạo. Kết quả học tập – điểm số của sinh viên, do phòng Đào tạo thống nhất cập nhật vào hệ
thống cơ sở dữ liệu trung tâm của trường. Thông tin tổng hợp về toàn bộ các kết quả đánh giá
môn học, điểm trung bình, số tín chỉ tích lũy được nhà trường thông báo trực tiếp cho sinh viên
(qua email, tin nhắn, ...) định kỳ sau mỗi học kỳ theo học tại trường.
Sinh viên được cung cấp tài khoản để truy cập vào cơ sở dữ liệu của trường thông qua cổng
thông tin đào tạo để chủ động kiểm tra thông tin cá nhân – phản ánh kịp thời các sai lệch nếu có.
Định kỳ hàng năm, trường gửi (qua đường bưu điện) cho phụ huynh sinh viên 01 bản thông báo
về kết quả học tập của sinh viên, các khen thưởng, kỷ luật, xử lý học vụ (nếu có) - trong năm đã
qua. Tất cả các trường hợp bị xử lý học vụ từ cảnh cáo lần hai trở lên thì thông báo được gửi ở
mỗi kỳ - ngay sau khi có quyết định xử lý học vụ tương ứng.
Trong quá trình học, sinh viên có quyền đề nghị nhà trường cấp bảng điểm chính thức của một
hay nhiều học kỳ đã học để phục vụ các mục đích riêng. Bảng điểm này ghi kết quả học tập của
tất cả các môn học mà sinh viên có đăng ký trong học kỳ.
Sinh viên tốt nghiệp được cấp học bạ - là toàn bộ kết quả của quá trình học tập của sinh viên tại
trường theo từng học kỳ.
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Chương IV. XỬ LÝ HỌC VỤ, ĐIỀU KIỆN TIẾP TỤC HỌC TẬP
Điều 18 : Các điều kiện để tiếp tục việc học tập
Các sinh viên có đủ các điều kiện sau đây:
 Còn thời gian để theo học tại trường theo khoản 2.2;
 Không bị xử lý buộc thôi học theo điều 21;
 Không đang thuộc diện tạm dừng học tập theo điều 22,
thì được quyền đăng ký môn học và khi nhận được bản chính kết quả đăng ký môn học học kỳ
chính thì được tham gia học tập tại trường.
Điều 19 : Các hình thức xử lý học vụ
Trường tiến hành xử lý học vụ sau mỗi một học kỳ chính – ngay khi có đầy đủ kết quả học tập
của học kỳ. Kết quả học tập các học kỳ phụ (dự thính-học lại) được tính chung vào học kỳ chính
tương ứng khi xem xét xử lý học vụ. Kết quả học tập trong thời gian hè của sinh viên được tính
chung vào kết quả học tập học kỳ ngay trước đó (học kỳ 2) để xem xét xử lý học vụ.
Có các hình thức/loại quyết định xử lý học vụ sau:
 Cảnh cáo học vụ mức 1 và mức 2 (điều 20);
 Buộc thôi học (khoản 21.3).
Điều 20 : Cảnh cáo học vụ
Cảnh cáo học vụ là hình thức cảnh báo cho sinh viên về kết quả học tập yếu kém của bản thân.
Tại ngay thời điểm tiến hành xử lý học vụ của một học kỳ, sinh viên nào vi phạm một trong các
quy định sau sẽ bị cảnh cáo học vụ:
 Không tích lũy đạt số tín chỉ tối thiểu do trường qui định cho khóa-ngành đào tạo;
 Có ĐTBTL dưới 3,0 trong học kỳ đầu hoặc ĐTBTL của hai học kỳ liên tiếp dưới 4,0.
Sinh viên đã bị cảnh cáo học vụ ở học kỳ trước - mức 1, nếu trong lần xử lý học vụ tiếp theo kết
quả học tập vẫn không được cải thiện, tiếp tục vi phạm các quy định nói trên, thì cảnh cáo được
nâng lên mức 2. Nếu kết quả học tập tiếp tục không được cải thiện sang học kỳ thứ 3 liên tiếp
thì sinh viên sẽ bị xem xét đưa vào danh sách buộc thôi học (khoản 21.3).
Các sinh viên bị cảnh cáo học vụ cần tăng cường liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn
về kế hoạch học tập của cá nhân – phải giảm số tín chỉ đăng ký trong học kỳ để phù hợp với sức
học (khoản 7.4). Sinh viên sẽ được tự động xóa tên trong danh sách theo dõi cảnh cáo học vụ
nếu kết quả học tập trong kỳ tiếp theo không còn vi phạm các điều kiện nêu ở trên.
Điều 21 : Thôi học
21.1. Thôi học
Trường ra quyết định cho phép nghỉ học, xóa tên khỏi danh sách nếu sinh viên có đơn xin thôi
học với lý do rõ ràng, hợp lệ. Trường hợp này bao gồm cả các đơn xin đi du học, có lý do chính
đáng được phép chuyển theo học tại một cơ sở đào tạo khác hoặc khi sinh viên xin hủy kết quả thi lại tuyển sinh.
21.2. Xóa tên – buộc thôi học
Trường sẽ ra quyết định buộc thôi học và xoá tên khỏi danh sách nếu sinh viên thuộc một trong
các diện sau:
a) Đã hết thời gian đào tạo kể cả thời gian kéo dài (khoản 2.2) mà chưa hội đủ điều kiện để
tốt nghiệp và nhận văn bằng;
b) Không hoàn thành nghĩa vụ học phí các học kỳ theo đúng qui định của trường;
c) Tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính;
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d) Tạm dừng học tập liên tục quá 02 học kỳ chính;
e) Vi phạm kỷ luật đến mức phải buộc thôi học.
21.3. Xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực
Sinh viên bị cảnh cáo học vụ mức 2, nếu ở học kỳ tiếp theo kết quả học tập không được cải
thiện sẽ bị đưa vào “danh sách sinh viên diện buộc thôi học”. Mỗi kỳ xử lý học vụ, Hội đồng
học vụ trường thảo luận thông qua mức tối thiểu về học lực (ĐTBTL và STCTL) mà sinh viên
phải đạt để được xem xét tạm thu nhận lại đồng thời ấn định thời hạn và thủ tục để sinh viên nộp
đơn xin cứu xét tại cấp Khoa.
Theo kết quả họp xét và thông qua danh sách đề nghị xử lý học vụ cấp khoa, trường sẽ ra quyết
định xử lý theo 2 hình thức: xử lý ở mức buộc thôi học được tạm thu nhận lại 01 học kỳ và xử lý
buộc thôi học.
21.3.1. Xử lý ở mức buộc thôi học được tạm thu nhận lại 01 học kỳ
Nếu sinh viên ở diện buộc thôi học thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau :
 Kết quả học tập không thấp hơn mức học lực tối thiểu được xem xét do Hội đồng học vụ
quy định cho khóa-ngành đào tạo, hình thức đào tạo tương ứng;
 Đã hoàn tất đầy đủ và đúng thời hạn tất cả các thủ tục xin cứu xét tại Khoa – có đăng ký
học và đang được xếp thời khóa biểu theo học trong học kỳ mới;
 Được khoa chấp nhận và có văn bản đề nghị Hiệu trưởng cho tạm thu nhận lại.
21.3.2. Buộc thôi học – Xóa tên trong danh sách sinh viên của trường các sinh viên “diện buộc
thôi học” nhưng không hội đủ các điều kiện để tạm thu nhận lại (theo 21.3.1).
Điều 22 : Tạm dừng học tập và thu nhận lại
22.1. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân
Sinh viên xin tạm dừng học tập trong 01 học kỳ theo nhu cầu, hoàn cảnh cá nhân – nộp toàn bộ
hồ sơ xin tạm dừng trực tiếp tại phòng Đào tạo để xem xét trình Hiệu trưởng ra quyết định.
Trừ các trường hợp có lý do khách quan bất khả kháng (ví dụ : bị bệnh có hồ sơ bệnh án hợp lệ
đề nghị cho nghỉ), đơn xin tạm dừng sẽ chỉ được chấp nhận nếu sinh viên đã học tại trường ít
nhất là 01 học kỳ trọn vẹn và không đang thuộc diện xem xét buộc thôi học.
Sinh viên xin tạm dừng được xóa học phí các môn đang theo học trong học kỳ nếu nộp hồ sơ
xin tạm dừng trong khoảng chưa quá 04 tuần từ khi bắt đầu học kỳ. Các trường hợp có lý do
khách quan đặc biệt, sinh viên có thể xin giảm trừ tiền học phí nếu nộp hồ sơ trong thời hạn
không quá 09 tuần từ khi bắt đầu học kỳ – mức giảm trừ này (nếu có) được ghi rõ trong quyết
định tạm dừng.
22.2. Buộc tạm dừng học tập
Trường cho tạm dừng học tập các sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau :
 Không hoàn tất các thủ tục đăng ký môn học theo thời gian qui định – không có kết quả
đăng ký môn học chính thức, thời khóa biểu học kỳ;
 Tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký học hoặc bắt buộc phải theo học đều không mở
trong học kỳ – không có thời khóa biểu học kỳ;
 Không đến nhận kết quả đăng ký môn học chính thức trong thời gian qui định – thời
khóa biểu đã bị trả lại cho phòng Đào tạo và đã bị hủy;
 Vi phạm kỷ luật ở mức buộc tạm dừng học tập.
Các trường hợp buộc tạm dừng do trường ra quyết định, sinh viên không cần làm đơn xin.
22.3. Thủ tục tạm dừng học tập
Hiệu trưởng quyết định cho phép tạm dừng học tập theo đơn xin của sinh viên và đề xuất của
phòng Đào tạo. Quyết định ghi rõ lý do và thời gian sinh viên được phép tạm dừng cùng các
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nghĩa vụ liên quan mà sinh viên phải thực hiện - có 02 trường hợp tạm dừng:
a) Tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự: Thời gian (các học kỳ) tạm dừng để thi hành nghĩa
vụ quân sự - là thời gian tại ngũ theo xác nhận của quân đội, thì không tính vào thời gian
học tối đa một CTGD của sinh viên (khoản 2.2).
b) Tạm dừng vì các lý do khác giải quyết theo các nguyên tắc sau:
 Sinh viên chỉ được giải quyết cho tạm dừng 01 học kỳ, quyết định sẽ ghi rõ học kỳ tạm
dừng và thời hạn mà sinh viên phải trình diện để làm thủ tục nhập học lại;
 Tới thời hạn phải nhập học trở lại ghi trong quyết định, nếu sinh viên chưa thể nhập học
thì phải làm thủ tục để xin tạm dừng thêm 01 học kỳ nữa (thời gian tạm dừng liên tục
không được quá 02 học kỳ chính);
 Thời gian (các học kỳ) tạm dừng có tính vào tổng thời gian được học của sinh viên tại
trường (khoản 2.2).
Sinh viên tạm dừng nhận quyết định để trở về sinh hoạt tại địa phương, không được tham gia
hoạt động học tập tại trường, các thời khóa biểu (nếu có) của sinh viên đều bị hủy bỏ. Về
nguyên tắc, trường sẽ không cấp giấy chứng nhận đang là sinh viên cho các trường hợp tạm
dừng chưa thu nhận lại.
22.4. Thu nhận lại sinh viên tạm dừng
Sinh viên diện tạm dừng phải căn cứ theo thời hạn ghi trong quyết định để làm các thủ tục xin
thu nhận lại - hồ sơ đầy đủ nộp cho phòng Đào tạo không trễ hơn cuối tuần học thứ 2 của học kỳ
chính tương ứng. Nếu cần đăng ký học trong hè thì sinh viên tạm dừng phải hoàn tất thủ tục thu
nhận trước khi kết thúc đợt đăng ký chỉnh sửa thời khóa biểu cuối cùng của kỳ hè tương ứng.
Hiệu trưởng ra quyết định thu nhận lại sinh viên tạm dừng nếu còn thời gian đào tạo - theo xem
xét đề xuất của phòng Đào tạo. Quyết định thu nhận lại phải ghi rõ CTGD khóa-ngành theo học
và thời gian đào tạo – tới học kỳ cuối cùng mà sinh viên được theo học (nếu có khác biệt với
quyết định đầu vào trước đó).
Điều 23 : Xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật trong kiểm tra thi và “đạo văn”
23.1. Các mức độ xử lý kỷ luật sinh viên trong quá trình đánh giá môn học
Trong khi tham gia quy trình đánh giá - kiểm tra thường kỳ, thi kết thúc môn học, báo cáo tiểu
luận, báo cáo bảo vệ đồ án môn học, bảo vệ luận văn tốt nghiệp,… nếu vi phạm kỷ luật thì sinh
viên sẽ bị xử lý ở các mức sau (chi tiết quy trình xử lý vi phạm trình bày trong phụ lục 4):
a) Khiển trách ở mức độ môn học
Tùy tình tiết vi phạm, cán bộ coi thi - cán bộ chấm thi hoặc giảng viên lập biên bản quyết
định hình thức kỷ luật này và công bố tại đơn vị quản lý môn học (bộ môn). Có 02 mức
 Khiển trách mức 1 - trừ 50% điểm bài thi, bài làm – báo cáo;
 Khiển trách mức 2 - trừ 100%, cho không điểm bài thi, bài làm – báo cáo. Biên bản xử
lý khiển trách mức 2 đồng thời được gửi cho khoa quản lý sinh viên để biết và lưu hồ sơ
sinh viên.
b) Xử lý kỷ luật cấm thi môn học / cảnh cáo toàn khoa – ghi hồ sơ sinh viên
 Hình thức kỷ luật cấm thi (cho điểm cấm thi – khoản 12.1) - khi có vi phạm nghiêm
trọng trong quá trình học, do giảng viên đề xuất báo cáo qua đơn vị chuyên môn trình
trưởng khoa phê duyệt công bố. Danh sách xử lý kỷ luật cấm thi đồng thời được chuyển
cho khoa quản lý sinh viên (khoa) để thụ lý – lưu trữ;
 Hình thức cảnh cáo toàn khoa do hội đồng kỷ luật khoa xem xét định kỳ đối với các
trường hợp vi phạm bị kỷ luật nhiều lần ở mức độ khiển trách (điểm a).
c) Xử lý kỷ luật cho tạm dừng trả về địa phương thử thách trong 01 học kỳ đối với các vi
phạm nghiêm trọng, lặp lại;
d) Xử lý kỷ luật buộc thôi học cho các trường hợp sinh viên đi thi hộ và nhờ thi hộ, có các vi
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phạm đặc biệt nghiêm trọng khác hoặc tái phạm sau khi đã bị kỷ luật.
23.2. Các hình thức vi phạm bị kỷ luật trong quá trình học – trách nhiệm xử lý
a) Vi phạm kỷ luật trong buổi kiểm tra / thi tập trung do cán bộ coi thi – giảng viên phụ trách
buổi thi lập biên bản xử lý vi phạm;
b) Vi phạm bị phát hiện trong khi chấm bài thi do cán bộ chấm thi – nhóm chấm thi thống nhất
lập biên bản xử lý vi phạm;
c) “Đạo văn” ở đây được hiểu ở nghĩa hẹp là hiện tượng sinh viên cố ý sao chép nguyên văn
hay một phần công trình của người khác - mà không chú dẫn, trong các bài làm, báo cáo
(tiểu luận, bài tập lớn, ĐAMH, LVTN/TLTN,...) của mình. Hình thức xử lý này bao gồm cả
trường hợp sinh viên sao chép máy móc bài làm – giữa các nhóm báo cáo hay chép lại bài
của các khóa trước.
Cán bộ hướng dẫn / cán bộ phản biện khi có bằng chứng khẳng định là sinh viên đã thực
hiện hành vi “đạo văn” thì đưa ra nhóm chuyên môn (bộ môn trong trường hợp liên quan tới
học phần tốt nghiệp) để xem xét chung – lập biên bản ghi rõ các ý kiến trong buổi họp và
kết luận xử lý.
Chi tiết các hành vi vi phạm và quy trình xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật phòng thi – gian lận
trong quá trình tham gia đánh giá môn học được quy định trong phụ lục 04 của quy chế này.
Đối với các hình thức vi phạm kỷ luật thi cử khác chưa nêu đầy đủ trong quy chế - tùy theo tính
chất và mức độ vi phạm, hội đồng kỷ luật khoa xem xét từng trường hợp cụ thể để xử lý theo
các mức nêu trong khoản 23.1 này.

Chương V. CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – VĂN BẰNG
Điều 24 : Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp
Sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo một ngành đào tạo tại trường nếu hội đủ
các điều kiện sau đây :
 Được công nhận – có đầu vào là sinh viên chính thức của trường theo đúng chương trình
giáo dục, hình thức học và ngành học đăng ký cấp bằng;
 Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự;
 Có đầy đủ các chứng chỉ bắt buộc – các mức chuẩn đầu ra bắt buộc đối với bậc học, loại
hình đào tạo và ngành đào tạo tương ứng. Các điều kiện chung này được quy định trong
phụ lục 2 và bổ sung, cụ thể hóa trong hồ sơ CTGD.
 Hoàn tất toàn bộ nội dung CTGD của ngành/chuyên ngành, có đủ số tín chỉ tích lũy qui
định cho khóa-ngành đào tạo (đầu vào) và có ĐTBTLN không dưới 5,00.
Sau mỗi học kỳ chính, Hội đồng tốt nghiệp trường họp để tiến hành xem xét và thông qua danh
sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp, Hiệu
trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp – cho phép tổ chức lễ tốt nghiệp để trao bằng cho
sinh viên.
Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp - học bạ. Học bạ có giá
trị đi kèm văn bằng và bao gồm các chi tiết sau: tất cả kết quả học tập của sinh viên (đạt hoặc
không đạt) qua tất cả các học kỳ học tại trường; các thông tin về ngành học – chuyên ngành
hoặc hướng chuyên môn và thông tin về bằng cấp của sinh viên tốt nghiệp.
Điều 25 : Xếp loại tốt nghiệp
Việc xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên được xem xét theo thang đánh giá chung (Bảng 1-Điều
10) dựa trên ĐTBTLN của sinh viên khi tốt nghiệp.
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Loại tốt nghiệp sẽ bị giảm từ “Xuất sắc” xuống loại “Giỏi” đối với các sinh viên có kết quả học
tập toàn khóa ở mức “Xuất sắc” nhưng rơi vào một trong các trường hợp sau:
 Có thời gian học chính thức tại trường vượt quá số học kỳ chuẩn - Nhkc;
 Có số tín chỉ của các môn phải học lại trong CTGD vượt quá 5% tổng số tín chỉ toàn
khóa;
 Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp trường trở lên.
Điều 26 : Học để nhận bằng tốt nghiệp thứ 2
26.1. Học bằng 2 đồng thời trong khóa học chương trình bằng 1
Sinh viên đã đạt tiêu chuẩn cấp bằng theo ngành thứ nhất (ngành có đầu vào qua thi tuyển
sinh đại học - ngành/chuyên ngành được phân trong quá trình học) nếu có nguyện vọng và
còn thời gian học tại trường (theo khoản 2.2) thì được phép đăng ký học tiếp tục để nhận
bằng tốt nghiệp các ngành khác trong cùng khối tuyển sinh quy ước, cùng đợt tuyển sinh và
cùng hình thức đào tạo, bậc đào tạo – gọi chung là “học ngành thứ hai” tại trường. Các hình
thức đăng ký chuyển tiếp học bằng thứ hai quy định trong phụ lục 2.
Sinh viên có quyết định cho phép học ngành thứ hai được xét cấp “bằng 2” theo các điều
kiện hoàn toàn như sinh viên cùng khóa nhập học đang theo học ngành này - bao gồm cả
giới hạn về thời gian học tối đa được phép theo học.
Học chế tín chỉ cho phép sinh viên trường ĐHBK đăng ký học và tích lũy đồng thời các
môn học của ngành thứ nhất và các môn của các ngành khác (trừ môn luận văn tốt nghiệp).
Sinh viên cũng có thể tiếp tục học các môn của ngành 2 sau khi đã nhận bằng ngành thứ
nhất - nếu còn thời gian học (trong giới hạn Nmax). Tất cả các môn mà sinh viên đã học trong
khóa học – tính cho tới thời điểm cấp bằng, đều được ghi vào học bạ. Sinh viên có riêng học
bạ bằng 1 và học bạ bằng 2 với các khác biệt về số học kỳ, ĐTBTLN và tương ứng là hạng
tốt nghiệp (tính trên các môn có trong CTGD của từng ngành).
26.2. Đăng ký xét tuyển vào học bằng 2
Ngoài hình thức đăng ký lấy đồng thời 2 bằng trong thời gian một khóa đào tạo như kể trên,
tất cả các ngành của trường đều có mở lớp bằng 2 chính quy tuyển sinh riêng dành cho
những người đã có bằng đại học chính quy – thỏa mãn các điều kiện cụ thể theo các thông
báo tuyển sinh hàng năm.
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy tại trường ĐHBK được ưu tiên xét tuyển vào lớp
bằng 2 này mà không phải qua thi tuyển.
Lớp bằng 2 có thể tổ chức riêng ngoài giờ (buổi tối) nếu có đủ số lượng sinh viên đăng ký
học – trong trường hợp ngược lại sinh viên bằng 2 phải đăng ký học cùng với lớp bằng 1
(mặc định là học ban ngày).

Chương VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 27 : Học bổng – chế độ ưu đãi trong đào tạo
27.1. Học bổng khuyến khích học tập (HBKK)
Việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên thực hiện theo các
thông tư liên tịch, các quy định hiện hành của bộ Giáo dục & Đào tạo, của Đại học Quốc gia
Tp.HCM. Trường Đại học Bách Khoa quy định chi tiết một số điểm như sau:
a) Học bổng HBKK chỉ được cấp cho sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường
trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo bằng thứ nhất - trong tối đa là Nkh học kỳ
chính theo CTĐT kế hoạch. Không xét cấp HBKK cho sinh viên trong các học kỳ tạm
dừng, học kỳ sau khi đã tốt nghiệp (sớm), trong thời gian kéo dài học lấy bằng thứ hai.
b) Các điều kiện cần để tham gia xét HBKK:
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 Sinh viên có kết quả đánh giá rèn luyện (theo quy chế công tác sinh viên) từ loại khá trở
lên và không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên;
 Có ĐTBCMR từ 7.0 điểm trở lên và trong các bảng ghi điểm chính thức (bảng điểm thi,
bảng điểm kiểm tra) không có điểm chưa đạt - chỉ xét điểm các môn học trong học kỳ
chính gồm các môn dùng tính vào ĐTB1HK và với điểm I tính là chưa đạt.
 Có tiến độ học tập – tích lũy tín chỉ thỏa mãn một trong hai mức sau: Sinh viên học đạt
hoặc đang vượt tiến độ - SốTCTLN bằng 100% hoặc lớn hơn tổng số tín chỉ ghi trong
“CTĐT kế hoạch” của khóa-ngành đào tạo chính quy tính tới học kỳ tương ứng; Sinh
viên có SốTCTLN ở mức từ 90% tới dưới 100% tiến độ và đồng thời đã tích lũy được ít
nhất 14TC trong học kỳ tương ứng.
c) HBKK được chia làm 03 cấp độ - tính quy đổi qua giá trị của TcHP (điều mục 3.14)
theo đơn giá do hiệu trưởng công bố cho học kỳ tương ứng:
+ Mức 36 TcHP dành cho diện SV có ĐTBCMR  9
+ Mức 30 TcHP dành cho diện SV có ĐTBCMR  8
+ Mức 24 TcHP dành cho diện SV có ĐTBCMR  7
d) Quỹ học bổng – Chỉ tiêu và cách xét học bổng
Theo quy định hiện hành thì quỹ học bổng chiếm từ 10% - 15% ngân sách chi thường
xuyên của trường (tổng số tiền học phí). Quỹ học bổng chung của trường này được phân
bổ về cho từng khoa từng khóa căn cứ theo tổng chỉ tiêu tuyển sinh tương ứng.
HBKK được xét trong danh sách các sinh viên thỏa mãn tất cả các điều kiện cần ghi tại
điểm b trên đây, lấy từ trên xuống theo ĐTBCMR cho tới khi hết số tiền dành cho khoakhóa tương ứng.
27.2. Chế độ ưu đãi - trợ cấp xã hội và tín dụng đối với sinh viên
Chế độ ưu đãi trong giáo dục-đào tạo, các chế độ trợ cấp xã hội và hỗ trợ tín dụng đối với
sinh viên được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Phòng Công tác chính trị - sinh viên là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn cho sinh viên, tổ
chức thu nhận và xem xét hồ sơ để triển khai thực hiện các chế độ liên quan.
27.3. Học bổng tài trợ
Bên cạnh HBKK, sinh viên được nhà trường được tạo mọi điều kiện để tham gia các chương
trình xét học bổng tài trợ trong trường (ở cấp trường và ở cấp khoa) cũng như ngoài trường.
Mỗi học bổng tài trợ có các tiêu chí và quy trình xem xét riêng theo mục tiêu, yêu cầu của
đơn vị tài trợ. Phòng CTCT-SV là đầu mối tập hợp thông tin – phối hợp với các khoa, các đơn
vị chuyên trách và tổ chức Đoàn-Hội để hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm và làm hồ sơ tham
gia các chương trình học bổng này.
Điều 28 : Học phí
Học phí của các môn học sinh viên đã đăng ký học được thông báo trong bản chính kết quả
đăng ký môn học của từng sinh viên và trên cổng thông tin đào tạo của trường. Sinh viên có
trách nhiệm biết và nộp đầy đủ học phí theo thông báo của phòng Kế hoạch-Tài chính, tuân thủ
các thời hạn quy định cho mỗi kỳ.
Sinh viên diện được xét miễn hoặc giảm học phí theo các chính sách chung của nhà nước
phải làm hồ sơ xin miễn giảm nộp cho đơn vị chức năng đúng hạn để nhà trường ra quyết định
miễn giảm giải quyết riêng từng trường hợp - cho một hoặc một số học kỳ chính thức.
Trường hợp có khó khăn đột xuất – không có khả năng đóng học phí cho một học kỳ chính,
sinh viên phải làm hồ sơ xin hoãn đóng học phí tại phòng CTCT-SV không trễ hơn tuần học
cuối cùng của học kỳ (trước khi bắt đầu thi cuối kỳ). Trường hợp được xét - có quyết định hoãn
đóng học phí của Hiệu trưởng, sinh viên sẽ phải đóng phần học phí còn thiếu này trong học kỳ
chính kế tiếp cùng với khoản học phí của kỳ đó. Không giải quyết cho hoãn đóng học phí trong
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02 học kỳ chính liên tiếp.
Không hoãn hay miễn – giảm học phí đối với tất cả các dạng học kỳ phụ - không bắt buộc
(học kỳ dự thính-học lại các dạng tổ chức học ngoài giờ - học ghép, chuyển đổi).
Tới hạn chót theo thông báo cho mỗi học kỳ chính, tất cả các sinh viên không hoàn tất nghĩa
vụ học phí (không bao gồm các sinh viên đã có quyết định hoãn) sẽ được đưa vào danh sách tạm
dừng 01 học kỳ vì hoàn cảnh khó khăn. Để thu nhận lại vào học kỳ sau đó sinh viên bắt buộc
phải có giấy xác nhận không còn nợ học phí – bên cạnh các giấy tờ cần thiết khác theo quy định.
Điều 29 : Khám sức khỏe và Bảo hiểm y tế
Để đảm bảo quyền lợi và điều kiện học tập của sinh viên, nhà trường yêu cầu tất cả sinh
viên đều phải có thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn. Các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập
trong trường, các cơ sở nhận sinh viên tới thực tập, ... có quyền yêu cầu sinh viên xuất trình thẻ
Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn khi tới làm thí nghiệm, thực tập.
Sinh viên cũng có nghĩa vụ tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo thông báo
hướng dẫn của phòng CTCT-SV.
Các trường hợp vi phạm sẽ do phòng CTCT-SV đề xuất hình thức kỷ luật cụ thể với mức
cao nhất là cho tạm dừng 01 học kỳ (xem phụ lục 2).
Điều 30 : Điều khoản thi hành
Quy chế này được áp dụng thay thế hoàn toàn cho quy chế học vụ ban hành theo QĐ số
1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng nhà trường. Trong phạm vi của mình, quy
chế này là quy định đầy đủ và cao nhất áp dụng cho sinh viên trong quá trình theo học bậc đại
học và cao đẳng - tất cả các hình thức đào tạo, tại trường Đại học Bách khoa.
Quy chế này chỉ áp dụng cho các sinh viên đang theo học tại trường và không có giá trị áp
dụng hồi quy đối với tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã có quyết định nghỉ học vì các lý
do khác nhau – trước khi quy chế được ban hành.
Các văn bản, các điều khoản do trường quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi
bỏ. Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của qui chế do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị
của Hội đồng học vụ./.
----------------------------
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Phụ lục 1 :
Thời gian đào tạo và các thông số chính trong tổ chức
các loại hình đào tạo bậc đại học – cao đẳng
Bảng PL1.1
Mô tả loại hình đào tạo
(CTGD – bằng cấp)
1. Đại học chính quy bằng 1
(Kỹ sư, Cử nhân)

2. Đại học chính quy bằng 1
(Kiến trúc sư)

3. CT KS CLC Việt-Pháp (Kỹ
sư PFIEV– Master châu Âu) (*)

4. Đại học chính quy bằng 2
(Kỹ sư, Cử nhân)

5. Đại học Vừa làm Vừa học
(Kỹ sư, Cử nhân) (**)

6. Đại học Đào tạo Từ xa
qua mạng (Cử nhân) (**)
7. Cao đẳng (Cử nhân CĐg)

Số TC
(CTGD)

Nhkc

Nmax

Tc
/Hk

145-160

10

14

16

5

21 ± 4

170-180

11

16

16

6

21 ± 4

270-300

10

16

28

5

35

--

6

10

16

3

(x)

--

10

20

16

5

(x)

--

140-150

10

20

16

5

21

CNTT

100-112

7

10

16

4

21

BDCN

Ymax SốTCmax Ghi chú
Lớp đại trà
Riêng ngành
kiến trúc
Được thi lại
01 lần (Điều 9)
Chưa bao
gồm kiến trúc

(*) : Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV - Programme de Formation
d'Ingénieurs d'Excellence au Vietnam) là một CTGD hợp tác với các đại học lớn của Pháp.
CTGD này xây dựng theo chuẩn của châu Âu và được trường đối tác công nhận, cấp riêng
bản phụ lục văn bằng – tương đương Master châu Âu. Chương trình PFIEV có số tín chỉ xếp
trong một học kỳ kế hoạch vào khoảng 30 TC nên sinh viên không còn quỹ thời gian để học
thêm-học lại và do đó được xét đặc cách cho thi lại (theo Điều 9) đồng thời có thời gian học
tối đa kéo dài tới 16 học kỳ (không có thi vét).
(**) : Sinh viên đào tạo thường xuyên (VLVH, ĐTTXa) được tạo điều kiện để có thể học lại tập
trung (dành cho đối tượng đã học qua môn học – chưa đạt) và trong một số trường hợp cụ
thể được cho phép thi lại 01 lần – theo quyết định của Hiệu trưởng.
Chú dẫn:
Nhkc
- Số học kỳ (HK) quy chuẩn – theo kế hoạch;
Nmax
- Thời gian học tối đa tính theo số HK (về các trường hợp được kéo dài và số học kỳ
được kéo dài - trên số Nmax này, xem tại mục 2.2);
Tc/Hk
- Quy chuẩn số tín chỉ tính cho 1 học kỳ chính  tương ứng 01 năm sẽ là 02 HK;
Ymax
- Khái niệm số năm học của một CTGD (Nkh/2) tính số nguyên – là số lớn nhất có
thể ghi trong các giấy xác nhận sinh viên (sinh viên năm cuối) để sử dụng vào mục
đích riêng. Khái niệm quy chuẩn này dùng để xác lập sự tương thích với khái niệm
năm học trong hệ niên chế (và trong bậc học phổ thông);
SốTCmax - Số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký học trong một học kỳ chính (điều 7);
(x)
- Các lớp có học kỳ chính mở ngoài giờ (buổi tối và ngày T7,CN) hiện không bị hạn
chế số TC tối đa được đăng ký mà bị giới hạn từ quỹ thời gian ngoài giờ - chỉ có
thể xếp thời khóa biểu trong 20-25 tiết/tuần;
(Dòng 4) - Sinh viên đại học bằng 2 được miễn học (so với bằng 1 – trong cùng CTGD) một
khối lượng tương đương khoảng 02 năm học và tương ứng có số học kỳ quy chuẩn
ở mức Nhkc=6. Khi xây dựng sơ đồ “CTĐT kế hoạch” rút gọn - không bao gồm
phần được miễn học tối thiểu, để vận hành lớp bằng 2 học buổi tối (ngoài giờ) thì
số học kỳ kế hoạch - Nkh, có thể bằng hoặc kéo dài hơn so với Nhkc theo bảng này.
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Phụ lục 2 :
Liên thông – công nhận giữa các loại hình đào tạo và
một số quy trình kiểm soát đầu ra trong đào tạo
P2.1. Liên thông – công nhận giữa các loại hình đào tạo trong trường ĐHBK
Sinh viên chính quy chỉ được tham gia học thêm, học tích lũy (thay thế-tương đương) trong
phạm vi các lớp môn học mở cho hệ chính quy (căn cứ theo mã số của môn học). Các chương
trình liên kết quốc tế, các dự án đào tạo chất lượng cao đều được xem là hệ chính quy.
Sinh viên VLVH được tham gia học và tích lũy trong tất cả các lớp môn học cùng hình thức đào
tạo – cùng bậc học được tổ chức tại trường và tại các cơ sở liên kết. Sinh viên VLVH đồng thời
được phép tham gia học thêm – tích lũy (chuyển đổi tương đương thay thế) trong các lớp chính
quy đại trà cùng bậc học.
Sinh viên ĐTTXa được tham gia học và tích lũy trong tất cả các lớp môn học cùng hình thức
đào tạo – cùng bậc học tại trường và tại các cơ sở liên kết. Sinh viên ĐTTXa được tham gia học
thêm – tích lũy tương đương trong các lớp chính quy đại trà cùng bậc học và một số lớp VLVH
cùng bậc học theo sự cho phép của Khoa quản lý chương trình.

P2.2. Yêu cầu về một số học phần – chứng chỉ đặc biệt trong CTGD
1. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể chất là yêu cầu bắt buộc để tốt
nghiệp khi học bằng 1 theo hình thức đào tạo chính quy ở cả bậc đại học và cao đẳng.
Sinh viên theo học hệ bằng hai - tuyển sinh đầu vào riêng và sinh viên theo học các hình
thức đào tạo thường xuyên (VLVH, ĐTTXa) thì không bắt buộc phải có các chứng chỉ này
khi xét tốt nghiệp (được miễn).
2. Phần kiến thức ngoại ngữ tổng quát – 04 môn Anh văn hay/và các môn của một ngoại ngữ
khác, là phần bắt buộc trong 02 năm đầu của chương trình chính quy bằng 1 bậc đại học cao đẳng.
Sinh viên đại học bằng hai - tuyển sinh đầu vào riêng và sinh viên đào tạo thường xuyên
(VLVH, ĐTTXa) không bắt buộc phải học và tích lũy các môn ngoại ngữ tổng quát này tại
trường. Nhà trường yêu cầu các sinh viên này tự sắp xếp thời gian để tham gia một chương
trình học ngoại ngữ (trong hoặc ngoài trường) nhằm có đủ điều kiện đầu ra về ngoại ngữ đề
cập tới trong phần dưới đây.
3. Yêu cầu đầu ra về ngoại ngữ - tiếng Anh, cho các loại hình đào tạo.
a. Quy định mức chuẩn trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp – chuẩn đầu ra ngoại ngữ để nhận
một loại văn bằng bậc đại học tại trường ĐHBK:
Tất cả các chương trình giáo dục bậc đại học áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh tối thiểu
là tương đương TOEIC-450. Một số chương trình dự án đặc biệt có thể quy định các
chuẩn ngoại ngữ riêng (không dưới mức TOEIC-450 riêng cho phần tiếng Anh).
Tùy theo hình thức đào tạo, trường ĐHBK áp dụng các quy trình công nhận trình độ
Tiếng Anh (và tương ứng cho các ngoại ngữ khác) như sau:
– Sinh viên đại học chính quy phải nộp chứng chỉ quốc tế TOEIC-450 (của ETS) hoặc
một loại chứng chỉ tương đương. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chuyên môn,
trường ban hành văn bản riêng công bố và hướng dẫn cụ thể về các loại chứng chỉ
được sử dụng - mức và quy trình quy đổi tương đương.
– Sinh viên đại học - đào tạo thường xuyên (VLVH và ĐTTXa), có thể được trường
công nhận trong 02 trường hợp : (1) nộp chứng chỉ quốc tế như quy định cho đại học
chính quy; (2) tham gia thi và đạt số điểm tối thiểu 450 trong các kỳ kiểm tra theo
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hình thức TOEIC do trường tổ chức nội bộ.
b. Quy định về việc kiểm soát trình độ ngoại ngữ trong quá trình theo học ở bậc đại học:
– Sinh viên đại học phải đạt tối thiểu tương đương TOEIC-250 sau hai năm học tại
trường, xét theo chứng chỉ hoặc theo điểm trong các đợt kiểm tra TOEIC do trường
tổ chức. Vào đầu năm học thứ ba, nếu chưa đạt – sinh viên sẽ được cho tạm dừng để
học ngoại ngữ. Hội đồng học vụ xem xét và quy định các cứu xét đặc cách, mức gia
hạn,... áp dụng riêng cho một số khóa học, một số CTGD cụ thể.
– Điều kiện tiên quyết để được đăng ký học phần tốt nghiệp bậc đại học (điều 8) là
phải đạt chuẩn tối thiểu tương đương TOEIC-400. Việc công nhận mức tương đương
TOEIC-400 này và các chứng chỉ tương đương áp dụng theo các diện sinh viên đã
nêu ở phần (a) trên đây.
c. Các quy định về mức chuẩn trình độ ngoại ngữ - tiếng Anh, cho bậc học cao đẳng.
Bậc cao đẳng áp dụng các nội dung đầu ra và các cấp độ kiểm soát tương tự như bậc đại
học – nêu ở trên, với các mức chuẩn riêng cụ thể như sau:
– Yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương TOEIC-400 để tốt nghiệp;
– Yêu cầu tối thiểu tương đương TOEIC-250 (ít nhất theo kết quả kiểm tra tại trường)
để được theo học tiếp năm ba;
– Điều kiện tiên quyết để được đăng ký học phần tốt nghiệp cao đẳng (điều 8) là phải
đạt tối thiểu tương đương TOEIC-350.

P2.3. Yêu cầu trong sinh hoạt rèn luyện và hoạt động ngoại khóa
Trong sinh hoạt, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa, sinh viên tuân thủ theo các quy định và
hướng dẫn chi tiết trong quy chế công tác sinh viên của trường.
Một số tiêu chí định lượng áp dụng cho sinh viên chính quy bằng 1:
– Sinh viên phải tham gia đầy đủ các đợt khám sức khỏe, sinh hoạt định kỳ hàng năm
do phòng CTCT-SV chủ trì thông báo tổ chức;
– Sinh viên phải chú trọng tự rèn luyện - tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa,
hoạt động cộng đồng. Trong đó, kết quả tham gia các hoạt động ngoại khóa quan
trọng được đơn vị tổ chức, Đoàn-Hội quy đổi tính ngày công tác xã hội (CTXH) để
làm cơ sở xét tốt nghiệp. Cụ thể : Sinh viên phải đạt ít nhất 10 ngày CTXH để được
phép đăng ký học phần tốt nghiệp (điều 8) - phải đạt tối thiểu là 15 ngày CTXH để
được xét tốt nghiệp;
– Sinh viên phải tham gia quy trình đánh giá (quy định cụ thể trong quy chế công tác
sinh viên) và có đầy đủ các cột điểm rèn luyện (ĐRL) cho tất cả các năm học, học kỳ
theo học tại trường – điểm rèn luyện phải từ loại khá trở lên để được tham gia xét
học bổng, khen thưởng (điều 27). Tổng kết điểm rèn luyện toàn khóa phải là loại đạt
từ trung bình trở lên để được xét tốt nghiệp.
Căn cứ vào khung quy định trên, HĐHV ban hành văn bản hướng dẫn – giới hạn riêng cho
các diện sinh viên khác như bằng 2, VLVH, ĐTTXa,... khi có khác biệt.
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Phụ lục 3 :
Quy trình kỹ thuật điều chỉnh số tín chỉ được phép đăng ký
học trong một học kỳ theo học lực của sinh viên
P3.1. Đối với diện bị hạn chế – trừ bớt từ SốTCmax khi ĐKMH
Khi chưa có đủ kết quả học tập của học kỳ trước thì xử lý theo hai bước sau:
– Khuyến cáo SV trong diện cảnh cáo học vụ phải tự hạn chế SốTCmax khi ĐKMH;
– Nếu chưa có kết quả XLHV học kỳ trước (chưa có đủ điểm) thì chỉ áp đặt hạn chế
(áp dụng sơ bộ ngay từ khi xét ĐKMH lần đầu) đối với các SV đang thuộc diện xử lý
vì học lực từ CC2 hoặc cao hơn;
Ngay khi có đủ kết quả học tập của HK trước và có chuẩn XLHV, PĐT sẽ tự động kiểm tra để
hủy bớt số TC dư – đảm bảo mức “SốTCmax giảm” đối với các sinh viên diện bị cảnh cáo học
vụ lần 1 trở lên.

P3.2. Đối với diện được tăng – cộng thêm vào SốTCmax khi ĐKMH
Khi chưa có đủ kết quả học tập của học kỳ trước thì xử lý theo một trong các loại sau:
– Được tự động áp dụng “SốTCmax tăng” đối với SV có ĐTBHK>=7,0 và
ĐTBTL>=7,5 ở HK kế trước hoặc đang là sinh viên các lớp chất lượng cao – tài
năng (KSTN).
– Nếu trong học kỳ kế trước có ĐTBHK>=7,0 và ĐTBTL>=7,0 thì sinh viên được
phép làm cam kết (theo mẫu) nộp cho PĐT - trước đợt hiệu chỉnh ĐKMH, để xin áp
dụng “SốTCmax tăng”.
Khi có đủ điểm tổng kết của HK trước, PĐT sẽ tự động kiểm tra lại đối với sinh viên không
đạt điều kiện ĐTBHK>=7,0 để cắt bớt số tín chỉ đăng ký dư (nếu có).
Giải thích từ ngữ:
– Học kỳ hiện tại : là học kỳ sinh viên đang đăng ký môn học (bao gồm cả đăng ký trong HK
chính và trong các lớp dự thính-học lại). Không xét tăng giảm SốTCmax theo kết quả học tập
hè (ĐTBHK) – nhưng có tính và xét theo ĐTBTL chung sau học hè (trường hợp nếu đã có đủ
điểm học hè).
– Học kỳ trước: là học kỳ chính ngay trước “HK hiện tại”. Kết quả học tập tính tới cuối “Học
kỳ trước” này là cơ sở chính thức để phân loại sinh viên – cho phép tăng/giảm SốTCmax.theo
các quy định ở trên.
– Học kỳ kế trước: là học kỳ chính (kế) trước của “Học kỳ trước”. Thông thường đây là học kỳ
chính đã biết đầy đủ kết quả học tập và có thể dùng để xét tạm khi chưa có đủ kết quả học tập
của “Học kỳ trước”.
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Phụ lục 4 :
Quy định xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật phòng thi – gian
lận trong quá trình tham gia đánh giá môn học
P4.1. Xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật trong buổi kiểm tra / thi tập trung
Đối với những trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật buổi kiểm tra/thi (sau đây gọi chung là buổi
thi), cán bộ coi thi lập biên bản – kẹp chung với bài làm, và tùy mức độ nặng nhẹ xử lý kỷ luật theo
các hình thức sau đây:
a) Khiển trách ở mức 1 - trừ 50% số điểm bài làm của buổi thi tương ứng, áp dụng đối với
những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn. Hình thức này do cán bộ
coi thi quyết định - ghi trong biên bản xử lý để trong túi bài thi.
b) Khiển trách ở mức 2 - cho không điểm bài làm của buổi thi tương ứng, đối với các sinh viên
vi phạm một trong các lỗi sau đây:
– Đã bị nhắc nhở, khiển trách một lần nhưng trong buổi thi vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi ở
mức độ khiển trách;
– Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn;
– Chép bài của người khác. Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau.
Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp ngoài ý muốn thì
trưởng Khoa có thể xem xét giảm từ khiển trách mức 2 xuống mức 1.
Hình thức kỷ luật này do cán bộ coi thi lập biên bản đề nghị (kèm tang vật, các ghi chú cụ
thể,...). Giảng viên chấm thi căn cứ vào biên bản để quyết định cho không điểm vào bài làm
đồng thời gửi kết quả xử lý cho Khoa quản lý sinh viên.
c) Cấm thi môn học đối với các sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau đây:
– Vi phạm kỷ luật 02 lần liền (ở mức độ khiển trách) trong các kỳ đánh giá khác nhau của
cùng môn học;
– Mang theo tài liệu, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài trong các buổi
kiểm tra / thi tập trung với đề đóng (có ghi rõ không được sử dụng tài liệu trên đề thi);
– Mang theo phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình vào phòng thi khi
cán bộ coi thi đã phổ biến quy định cấm này vào đầu buổi thi;
– Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi bao gồm cả
việc cố ý giữ lại đề thi khi có yêu cầu phải nộp lại sau khi thi – ghi ngay trên đề;
– Mang theo vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác;
– Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa các sinh
viên khác.
Hình thức kỷ luật cấm thi môn học (cho điểm cấm thi – mục 12.1) do cán bộ giảng dạy hoặc
đơn vị quản lý môn học quyết định căn cứ vào tang vật, biên bản xử lý tại phòng thi và được
báo cáo lên trưởng Khoa phê duyệt - công bố. Danh sách bị kỷ luật ở mức cấm thi đồng thời
được chuyển cho Khoa quản lý sinh viên để lưu trữ và theo dõi.
d) Đưa ra hội đồng kỷ luật cấp khoa với mức đề nghị xử lý cho tạm dừng trả về địa phương để
rèn luyện trong 01 học kỳ đối với các vi phạm sau đây:
– Lấy cắp hoặc sử dụng ngân hàng đề thi trắc nghiệm một cách trái phép bao gồm cả
trường hợp sinh viên cố ý làm thất thoát, giữ lại đề thi trắc nghiệm – khi trên đề thi có
ghi rõ yêu cầu nộp lại sau buổi thi và hình thức kỷ luật “cho tạm dừng học tập” khi vi
phạm. Hình thức kỷ luật này phải được giảng viên thông báo trước trên lớp và được cán
bộ coi thi phổ biến vào đầu buổi thi – khi thông tin không được cung cấp đầy đủ thì chỉ
áp dụng hình thức cấm thi (điểm c).
– Các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng khác: có hành động phá hoại kỳ thi một
cách tự phát; hành hung cán bộ hoặc sinh viên khác.
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e) Thông qua hội đồng kỷ luật cấp khoa - trình lên hội đồng kỷ luật cấp trường với mức đề
nghị xử lý buộc thôi học, đối với các trường hợp sau đây:
– Tất cả các trường hợp liên quan tới thi hộ - cả bên đi thi hộ và người được thi hộ đều bị
xử lý buộc thôi học.
– Các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng khác: có hành động phá hoại kỳ thi ở
mức độ nghiêm trọng – cố ý; khi đã bị kỷ luật tạm dừng (theo điểm d) còn tiếp tục vi
phạm ở mức tạm dừng trở lên;

P4.2. Xử lý các trường hợp đặc biệt phát hiện được trong khi chấm bài làm, chấm
(phản biện) báo cáo, đồ án – LVTN/TLTN
Đối với những bài thi, bài làm, báo cáo có nghi vấn gian lận hay “đạo văn” - cán bộ phát hiện sự
việc chuyển bộ môn (đơn vị chuyên môn) để tổ chức xem xét tập thể giữa các giảng viên cùng phụ
trách môn học (trong buổi họp bộ môn nếu liên quan tới học phần tốt nghiệp), khi đủ căn cứ xác
đáng để kết luận vi phạm thì lập biên bản xử lý theo các mức tương tự như đã nêu trong P.4.1 trên
đây, bao gồm:
a) Xử lý đối với bài làm tự luận:
– Tương đương mức khiển trách 1 - trừ 50% điểm của bài làm, khi có dấu hiệu trao đổi
sao chép một phần giữa các bài thi hoặc khi làm bài trên giấy nháp – trên loại giấy
không đúng quy định, giấy nhàu nát;
– Tương đương mức khiển trách 2 - cho không điểm, khi có sự sao chép máy móc giữa
các bài thi hoặc chép từ một tài liệu mang trái phép vào phòng thi; khi sinh viên viết vẽ
những nội dung không liên quan đến bài thi.
b) Xử lý đối với bài làm trắc nghiệm – tiến hành tuần tự các bước sau:
– Xử lý theo các khuyến cáo ghi trong đáp án chấm thi trắc nghiệm – giảng viên phải công
bố các quy tắc này cho sinh viên từ đầu học kỳ;
– Xử lý trừ điểm trực tiếp tới mức tối đa là không cho điểm các phần bài làm bị xác định
là sinh viên tô theo xác suất : tô toàn bộ chỉ theo một phương án trả lời, tô theo cùng 01
quy luật đơn giản cho phần lớn bài làm,... ;
Lưu ý: Nhà trường yêu cầu đơn vị chuyên môn có biện pháp để giảm thiểu việc sinh
viên đánh dấu - làm bài theo xác suất. Các biện pháp có thể là: quy định trừ khoảng ¼ số
điểm của câu nếu tô sai đáp án, áp dụng các thang điểm lũy tiến (không tuyến tính) khi
quy đổi số câu đúng ra thang điểm 10,...
– Xử lý mức khiển trách 2 - cho không điểm bài làm, khi có sự sao chép máy móc giữa
các bài thi; cố ý ghi (làm bài) sai mã đề đã được phát; viết vẽ những nội dung không liên
quan đến bài thi; cố ý hủy hoại phiếu làm bài trắc nghiệm.
c) Xử lý đối với bài làm ở nhà – các bản báo cáo (gọi chung là báo cáo):
– Mức khiển trách 1 - trừ 50% điểm của báo cáo, khi chép lại - trích dẫn tư liệu tài liệu (từ
sách báo tạp chí hay từ internet,...) mà hoàn toàn không có chú dẫn về tác giả;
– Mức khiển trách 2 - cho không điểm bài báo cáo, khi cố ý sao chép giữa các bài báo cáo
cùng kỳ hoặc sao chép từ các bài lưu của các năm trước;
Mức kỷ luật có thể nâng lên là cấm thi khi sao chép cố ý trong nhiều phần của báo cáo
và khi báo cáo là một cột điểm (phần) tiên quyết / một cột điểm chiếm tỷ trọng trên 50%
trong đánh giá môn học.
Đối với học phần tốt nghiệp (LVTN/TLTN) các quy định kiểm soát và các hình thức xử lý
còn được chi tiết hóa trong một văn bản quy định riêng.

P4.3. Lưu trữ hồ sơ kỷ luật - xử lý kỷ luật các trường hợp tái phạm, các vi phạm kỷ
luật nghiêm trọng khác.
Trừ các mức nhẹ (khiển trách 1), tất cả các vi phạm bị kỷ luật ở mức cao hơn đều được báo cáo
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và lưu trong hồ sơ tại khoa quản lý sinh viên. Căn cứ trên hồ sơ lưu này, khoa tiến hành tổng hợp
định kỳ - xem xét để đưa ra các mức xử lý kỷ luật tương ứng như sau:
a) Mỗi học kỳ, hội đồng kỷ luật cấp khoa xem xét ra quyết định nâng mức kỷ luật lên cảnh cáo
toàn khoa – ghi vào hồ sơ sinh viên, đối với các trường hợp sinh viên tái phạm “kỷ luật
khiển trách mức 2” hoặc tương đương, cụ thể:
– Vi phạm kỷ luật 02 lần ở mức này trong các môn học khác nhau ở cùng 01 học kỳ - tính
cả ở lớp chính khóa và ở lớp không bắt buộc, dự thính;
– Vi phạm kỷ luật tới lần 03 ở mức này trong 02 học kỳ liên tục;
– Vi phạm kỷ luật tới lần 04 ở mức này trong khóa học.
b) Đưa ra hội đồng kỷ luật cấp khoa với mức đề nghị xử lý cảnh cáo toàn trường cho tạm dừng
trả về địa phương để rèn luyện trong 01 học kỳ đối với các trường hợp sau đây:
– Vi phạm kỷ luật tới lần thứ 03 trong các môn học khác nhau ở cùng 01 học kỳ - tính cả ở
lớp chính khóa và ở lớp không bắt buộc, dự thính;
– Vi phạm kỷ luật 02 lần ở mức bị cấm thi (theo điểm c của P.4.1 trên đây) trong cùng 01
học kỳ - tính cả ở lớp chính khóa và ở lớp không bắt buộc, dự thính;
– Vi phạm kỷ luật ở mức bị cấm thi và cảnh cáo (theo điểm a của P.4.3) tổng cộng 03 lần
trong 02 học kỳ liên tiếp (không tính các học kỳ tạm dừng);
– Vi phạm kỷ luật ở mức bị cấm thi/cảnh cáo sinh viên tới lần thứ 04 trong một khóa học
tại trường;
– Cố ý giả mạo kết quả đánh giá môn học, giả mạo các giấy tờ chứng chỉ văn bằng liên
quan – trường hợp chưa tới mức độ bị xử lý buộc thôi học;
– Tham gia trong đường dây gian lận có tổ chức (trong các khâu đưa đề thi ra ngoài phòng
thi, giải đề và chuyển vào phòng thi – sử dụng các hệ thống kỹ thuật thu phát cho mục
đích gian lận);
– Làm hộ, nhờ làm hộ hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp.
c) Hội đồng kỷ luật cấp khoa xem xét – trình hội đồng kỷ luật cấp trường với mức đề nghị xử
lý buộc thôi học trong các trường hợp sau đây:
– Vi phạm kỷ luật trên 04 lần trong các môn học khác nhau ở cùng 01 học kỳ - tính cả ở
lớp chính khóa và ở lớp không bắt buộc, dự thính;
– Vi phạm kỷ luật tới lần thứ 04 ở mức bị cấm thi/cảnh cáo trong 02 học kỳ liên tiếp
(không tính các học kỳ tạm dừng) - tính cả ở lớp chính khóa và ở các lớp không bắt
buộc, dự thính-học lại;
– Các trường hợp đã vi phạm nghiêm trọng đã bị xử lý tạm dừng (điểm b của P4.3) – sau
đó còn tiếp tục vi phạm từ mức bị xử lý kỷ luật cấm thi/cảnh cáo trở lên.
– Cố ý giả mạo kết quả đánh giá học phần tốt nghiệp, giả mạo các giấy tờ chứng chỉ văn
bằng liên quan – trường hợp nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng tới việc xem xét tốt
nghiệp hay nhập học vào trường (kể cả chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo). Nếu đã
được cấp bằng trước đó căn cứ theo các gian lận này – thì phải tiến hành thủ tục hủy văn
bằng đồng thời với quyết định xóa tên;
– Các trường hợp tổ chức thi hộ, tổ chức làm bài thuê, làm báo cáo thuê, tham gia tổ chức
điều hành các đường dây gian lận có tổ chức (diện có thể bị truy tố hình sự).
Các trường hợp vi phạm theo điểm d của P4.1. và điểm b của P4.3. sẽ được hội đồng kỷ luật cấp
Khoa gửi hồ sơ lên trường thông qua Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật cho
tạm dừng học tập một học kỳ. Hội đồng kỷ luật cấp Khoa có thành phần, nhiệm vụ và hoạt động
được quy định tại Quy chế công tác sinh viên của trường ĐHBK.
---------------
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