Một số điểm mới về
Quy chế học vụ
áp dụng từ HK182
Phòng Đào tạo

Sáng từ
7:00

Nghỉ
trưa 1h

Max 10
tiết/ngày

Học hết tiết 5 (10:50): nghỉ trưa đến 12:00
Học hết tiết 6 (11:50): nghỉ trưa đến 13:00

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

Sáng

06:00 – 06:50
07:00 – 07:50
08:00 – 08:50
09:00 – 09:50
10:00 – 10:50
11:00 – 11:50
12:00 – 12:50
13:00 – 13:50
14:00 – 14:50
15:00 – 15:50
16:00 – 16:50
17:00 – 17:50
18:00 – 18:50
18:50 – 19:40
19:40 – 20:30
20:30 – 21:20
10-Nov-2018
21:20 – 22:10

Giải
Buổi
Ghi chú
lao
10’
Khi có yêu cầu từ SV
10’
10’
10’
10’
Tránh SV/GV
10’
10’
học/giảng liên tục
10’
10’
10’
10’
Tránh SV/GV
10’
0’
học/giảng liên tục
0’
0’
0’
2
0’
Khi có yêu cầu từ SV

Chiều

Tiết 50’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Khung giờ

Tối

1. Giờ học

Tiết

2. Chuẩn tiếng Anh
cho các CT tiếng Việt


Hiện nay:


Chuẩn từng năm từ K2016 về sau:




Bậc, hệ đào tạo

Đại học chính quy
(CT đại trà; CT Kỹ sư
tài năng)
Cao đẳng chính quy
Đại học VLVH,
ĐTTXa

Chuẩn
tiếng Anh
sau năm 1
250

250
-

Chuẩn tiếng Chuẩn tiếng
Anh
Anh
sau năm 2
sau năm 3
350
400

300
250

300

ĐHCQ: 250 – 350 – 400

Chuẩn LVTN và tốt nghiệp:


ĐHCQ: 450 – 500



Tài năng: 450 – 550

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

Bậc, hệ đào tạo

Đại học chính quy (CT
đại trà)
Đại học chính quy (CT
Kỹ sư tài năng)
Cao đẳng chính quy
Đại học VLVH, ĐTTXa

Chuẩn tiếng
Anh
nhận LVTN
450

Chuẩn tiếng Anh
xét tốt nghiệp

450

450 (từ K.2009 đến K.2014)
500 (từ K.2015 trở đi)
550 (từ K.2013 trở đi)

350
350

400
400

10-Nov-2018

3

2. Chuẩn tiếng Anh
cho các CT tiếng Việt


Từ HK182 theo nguyên tắc

Chuẩn từng năm theo tiến độ AV 1,2,3,4

Chuẩn nhận LVTN = chuẩn tốt nghiệp = chuẩn cuối năm 3
Áp dụng có lộ trình
Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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Bậc, hệ đào tạo

2. Chuẩn tiếng Anh
cho các CT tiếng Việt


Từ HK182



Chuẩn từng năm đại trà:





K2016-K2017: 250 – 350 (AV 1) – 400 (AV 2)



K2018: 350 (AV1) – 450 (AV3) – 500 (AV4)

Chuẩn từng năm Tài năng


K.2016: 250 – 350 (AV1) – 400 (AV2)



Từ K.2017: 350 (AV1) – 500 (AV4) - 600

Đại học chính quy (CT
đại trà K.2016-K.2017)
Đại học chính quy (CT
đại trà từ K.2018)

Đại học chính quy (CT
tài năng K.2016)
Đại học chính quy (CT
tài năng từ K.2017)

Cao đẳng chính quy
Đại học VLVH, ĐTTXa
(K.2016-K.2017)

Chuẩn tiếng
Anh
sau năm 1
250

350
hoặc đạt môn
Anh văn 1
250

350
hoặc đạt môn
Anh văn 1
250
-

Đại học VLVH, ĐTTXa
(từ K.2018)

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

-

10-Nov-2018

Chuẩn tiếng
Anh
sau năm 2
350
hoặc đạt môn
Anh văn 1
450
hoặc đạt môn
Anh văn 3
350
hoặc đạt môn
Anh văn 1
500
hoặc đạt môn
Anh văn 4
300
250
hoặc đạt môn
AV250
300
hoặc đạt môn
AV300
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Chuẩn tiếng
Anh
sau năm 3
400
hoặc đạt môn
Anh văn 2
500
hoặc đạt môn
Anh văn 4
400
hoặc đạt môn
Anh văn 2
600

300
hoặc đạt môn
AV300
450
hoặc đạt môn
AV450

2. Chuẩn tiếng Anh
cho các CT tiếng Việt


Từ HK182



Chuẩn LVTN và tốt nghiệp:





K2014 về trước: 450 – 450



K2015: 450 –500



K2016 về sau: 500 - 500

Chuẩn tiếng Anh
xét tốt nghiệp
450 (từ K.2009 đến
Đại học chính quy (CT đại
K.2014)
trà)
500 (từ K.2015 trở đi)
550 (từ K.2013 đến
Đại học chính quy (CT tài
K.K2016)
năng)
600 (từ K.2017 trở đi)
Cao đẳng chính quy
350
400
350 (từ K.2017 về trước)
400 (từ K.2017 về trước)
hoặc đạt môn AV350
hoặc đạt môn AV400
Đại học VLVH, ĐTTXa
450 (từ K.2018 trở đi)
450 (từ K.2018 trở đi)
hoặc đạt môn AV450
hoặc đạt môn AV450
Học chương trình đào tạo của Khóa nào thì áp dụng quy
Đại học chính quy Bằng 2
tắc của Khóa đó.
Bậc, hệ đào tạo

Chuẩn tiếng Anh
nhận LVTN
450 (từ K.2009 đến
K.2015)
500 (từ K.2016 trở đi)
450 (từ K.2016 về trước)
600 (từ K.2017 trở đi)

Tài năng


K.2016 về trước: 450 - 550



Từ K.2017: 600 - 600

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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Làm sao đạt chuẩn Anh văn từng năm


Đạt (miễn) môn Anh văn 1,2,3,4




Hoặc dự kỳ kiểm tra tiếng Anh định kỳ (theo định dạng TOEIC) do PĐT tổ
chức




350 – 400 – 450 – 500

Hoặc dự kỳ kiểm tra xếp lớp tiếng Anh khi nhập học




350 – 400 – 450 – 500

350 – 400 – 450 – 500

Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ VNU-EPT với mức
điểm theo quy định.


(TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, BULATS, KET, PET, FCE, CAE)



VNU-EPT

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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Làm sao đạt chuẩn Anh văn từng năm




Đạt 1 lần
được
Đạt (miễn)
môn Anh văn 1,2,3,4
 350không?
– 400 – 450 – 500
Hoặc dự kỳ kiểm tra tiếng Anh định kỳ (theo định dạng TOEIC) do PĐT tổ
chức




350 – 400 – 450 – 500

Hoặc dự kỳ kiểm tra xếp lớp tiếng Anh khi nhập học




ĐK học AV1,2,3,4
mỗi HK được
không?

350 – 400 – 450 – 500

Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ VNU-EPT với mức
điểm theo quy định.


(TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL ITP, IELTS, BULATS, KET, PET, FCE, CAE)



VNU-EPT

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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Chuẩn tiếng Anh ra trường = 4 kỹ năng
(Reading, Listening, Speaking, Writing)


Các chứng chỉ tiếng Anh 4 kỹ năng được chấp nhận: TOEFL iBT, IELTS, KET, PET, FCE,
CAE, VNU-EPT



Các chứng chỉ tiếng Anh 2 kỹ năng (Listening & Reading) TOEIC, TOEFL ITP, BULATS
được chấp nhận với điều kiện phải đạt thêm một trong các chứng chỉ sau:


Chứng chỉ Speaking & Writing (với mức Đạt) của Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học
Bách Khoa (chỉ áp dụng từ khóa 2013 đến khóa 2017)



Chứng chỉ TOEIC Speaking & Writing với mức điểm tối thiểu là 200. Riêng chương trình tài
năng là 245.



Chứng chỉ BULATS Speaking & Writing với mức điểm tối thiểu là 6.0

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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3. Vấn đề thanh toán học phí


Kênh duy nhất: BKPay



Học phí = ∑ (tín chỉ học phí) * đơn giá tín chỉ học phí



Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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3. Vấn đề thanh toán học phí


HK chính: 50% trước giữa kỳ và 50% trước tuần cuối


Thanh toán trễ hoặc không thanh toán thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)






Sau hạn cuối cùng trong học kỳ thì sẽ bị tạm dừng học, hủy kết quả đăng ký môn học/TKB
chính thức và kết quả học tập (nếu có) của học kỳ.

Dự thính: thanh toán toàn bộ trước tuần thứ 3 của học kỳ




Vẫn phải thanh toán học phí (dù đã trễ hạn).

Thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán


xóa thời khóa biểu, không có tên tham dự kiểm tra/thi và không được đăng ký môn học cho học kỳ
dự thính tiếp theo.



Vẫn phải thanh toán học phí (dù đã trễ hạn) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn

Liên hệ P.CTCT-SV: xét miễn, giảm học phí theo chính sách hoặc các trường hợp gặp
khó khăn đột xuất.

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

10-Nov-2018
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3. Vấn đề thanh toán học phí

Không thanh
toán
• Tạm dừng học
• Hủy kết quả hiện
hành
• Vẫn phải thanh toán

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182

Trễ hoặc không
• Trừ 5 điểm/ lần
• Vẫn phải thanh toán

10-Nov-2018

Khó khăn tài
chính?
• P.CTCT-SV
• Đoàn-Hội
• Khoa
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4. Chương trình tài năng mới






Môn tài năng:


Phần chung: môn học của chương trình đại trà



Phần mở rộng: theo hướng chuyên sâu/nghiên cứu



Phần chung: có thể học chung với đại trà



Phần mở rộng: học với GV hướng dẫn (có thể theo dạng đồ án môn học)

Đầu ra nghiên cứu:


100% SV tham gia NCKH



≥ 10% SV có công trình khoa học

Bảng điểm:


Đánh dấu môn tài năng

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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5. Học bạ, Phụ lục bằng – từ K.2014




Học bạ:


In theo Chương trình đào tạo: Toán & KHCB, Ngoại ngữ, Ngành/Chuyên ngành



In điểm cao nhất của môn đạt



In các môn tích lũy thêm

Phụ lục bằng:


Giải thích về bằng, chương trình học, ngành, chuyên ngành, chuẩn kiểm định

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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6. Nhắc lại lịch học vu


Web PĐT >> Lịch học vụ

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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7. Nhắc lại về các kênh trao đổi với nhà
trường


Bách Khoa Wiki (MyBK >> Bách Khoa Wiki)



Bách Khoa e-learning (MyBK >> Bách Khoa e-learning)


Lớp GVCN



GVCN / Khoa



Hổ trợ trực tuyến (MyBK >> Hổ trợ trực tuyến) (BKSI)





(Mạng xã hội nội bộ)



Chọn Helpdesk / “Hổ trợ”



Tạo Ticket / “Câu hỏi/Yêu cầu mới”

Email / Điện thoại


Ưu tiên dùng cách này
Sẽ có chyên viên trả lời

Không ưu tiên cách này:
quá tải

hạn chế tối đa

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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7. Nhắc lại về các kênh trao đổi với nhà
trường


Bách Khoa Wiki (MyBK >> Bách Khoa Wiki)



Bách Khoa e-learning (MyBK >> Bách Khoa e-learning)


Lớp GVCN



GVCN / Khoa



Hổ trợ trực tuyến (MyBK >> Hổ trợ trực tuyến) (BKSI)





(Mạng xã hội nội bộ)



Chọn Helpdesk / “Hổ trợ”



Tạo Ticket / “Câu hỏi/Yêu cầu mới”

Email / Điện thoại


hạn chế tối đa

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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http://wiki.hcmut.edu.vn/index.php/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5_h%E1%BB%97_tr%E1%BB%A3

8. Nhắc lại cách xem Chương trình đào tạo,
kế hoạch giảng dạy, cấu trúc môn học


Web PĐT >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo


Từ K2014: “Chương trình đào tạo từ khóa 2014”



Trước K2014: “Chương trình đào tạo từ khóa 2008 đến khóa 2013”




“Môn học tương đương, thay thế”

“Thực tập tốt nghiệp – Đề cương luận văn – Luận văn tốt nghiệp”

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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8. Nhắc lại cách xem Chương trình đào tạo,
kế hoạch giảng dạy, cấu trúc môn học


Web PĐT >> Sinh viên >> Chương trình đào tạo


Từ K2014: “Chương trình đào tạo từ khóa 2014”



Trước K2014: “Chương trình đào tạo từ khóa 2008 đến khóa 2013”




“Môn học tương đương, thay thế”

“Thực tập tốt nghiệp – Đề cương luận văn – Luận văn tốt nghiệp”

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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Trao đổi


Max: 10 tiết/ngày => SV ở trường nhiều hơn


Thiếu phòng tự học, nghỉ ngơi, ăn trưa: sẽ kiến nghị nhà trường



Chỗ gửi xe ở CS1: sẽ kiến nghị nhà trường



SV muốn học dồn lại vài ngày để có ngày rảnh đi làm thêm: SV có thể tự sắp xếp lịch học
bằng cách đăng ký môn học vào các thời điểm thích hợp

Một số điểm mới về Quy chế học vụ áp dụng từ HK182
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