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Chtrffng I 

NHITYNG VAN BE CHUNG 

Dieu 1. Pham vi diu chinh và di ttrçrng áp dung 
1. Quy djnh nay quy djnh dào tao  di hQc chInh quy, lien thông h chInh, van 

bang 2 chInh quy (g9i chung là dào tao dai hoc chInh quy) quy theo h thng tin chi tai 

Trung DHKTCN - Dai h9c Thai Nguyen (sau day gi tat là DHKTCN), gm: t6 chtrc 

dào tao;  dánh giá kt qua h9c tap;  xét và cong nhan t6t nghip. 

2. Quy djnh nay áp dung di v&i tht cã các don vi và cá nhân, các giãng vien va 

sinh vien cac khoá dào tao  trInh d6 dai  h9c h6 chInh quy thirc hin theo h thng tin 

chi tai tru&ng DHKTCN. 

Dieu 2. Sinh viên 

1. Sinh viên cüa tnthng DHKTCN là nhUng ngu&i dã có quyt djnh trüng tuyn cüa 
các cap có thm quyn vào tnr?ing. 

2. Sinh viên dr thInh là sinh viên dang hoc a tmàng dai  hçc khác, can b6 dang 

cOng tác tai  các Co quan, xi nghip, vin nghien cru... có nguyen v9ng däng k hoc mt 

s6 h9c ph.n. De duçc nhp hQc, sinh viên d1,r thInh phái np M so xin hc theo mu cüa 

Nhà tru&ng; Co the phãi dtr kim tra diu kin dau vào theo quy djnh cüa Nhà tru&ng; 

phãi thirc hin các nhim vi h9c tap, dOng h9c phi nhu sinh viên chInh quy nhung chi 

duçc cAp chirng chi mon hoc, không dtxc huang các ch6 d6 cüa sinh viën. 

Dieu 3. Bang ky nhâp hoc và sip xp nganh dào tao 

1. Can cir vào quy che tuyn sinh hin hành và phuong an tuyn sinh cüa Nhà 
Tru&ng a ti'mg närn, Hi dong tuyên sinh Trumg cong b 0 ngành dào tao  (holic nhóm 
nganh) cüa sinh viên thing tuyên vào Trtthng. 

2. D& vOi tnrmg hop tuyn sinh theo nhóm ngành dào tao  trong k' thi tuyn 
sinh, dau khoá h9c Nhà Trung cong bô cOng. khai chi tiêu dào tao  cho timg chuong 
trInh (hoc tirng ngành dào tao).  Can cfr vào dang k ch9n CTDT (hoc ngành dào tao), 
dim thi tuyn sinh và kt qua h9c tap,  Nhà trung sap xêp sinh viên vào cac CTDT 
(hoc ngành dào tao).  Mi sinh viên duçic däng k mt so nguyen vong chçn CTDT 
(hotc ngành dào tao)  theo thir tlrr uu tiên. Hiu tru&ng quy djnh so 1ucng và tiêu chi cu 
the di vâi ttrng CTDT (hoc ngành dào tao)  dê sinh viên dang k. 

3. Khi nhap  hoc, sinh vien phài np cho Nhà truang day dà nhng giy t& theo 
quy djnh tai Quy chê tuyn sinh dai  hçc, cao clang h8 chInh quy hin hành và duçic Hi 
dng tuyen sinh thông báo chi tiêt trong giây báo nhap h9c. 

4. Sau khi nhap  hçc, sinh viên dugc Nhà trung cp the sinh viên, cung cap thông 
tin ve^ CTDT, nOi  dung và ke^ hoach hçc tp toàn khóa h9c, quy chê dào tao,  nghTa vi và 
quyn lçi cüa ngu?ñ hçc. 

Dieu 4. Lop sinh viên và giáo viên chü nhiêrn 

1. Lap sinh viên t0A chirc theo khoá h9c cüa ngành dào tao. Lap sinh vién duy tn 

trong cà khoá dào tao,  có ten riéng, có lap thrâng, h6 th6ng doàn, hOi  sinh viên. Mi lap 



sinh viên có mt giáo viên chü nhim. 

2. Giáo viên chü nhirn dng th?ii darn nhirn vai trô co^ vtn hoc tp cho sinh viên 

trong vic lp ke^ hoach hoc tp trong trng h9c kS'  và toàn b6 khoá hoc, 	TO^ chirc hoat 

dng cia lap sinh vién, vai trô và trách nhim cUa giáo viên chü nhim duçic quy dinh 

trong Quy che^ cong tác sinh viên cüa tru&ng DHKTCN. 

Diu 5. He thong tin chi, tin chi và hQc phi tin chi 

1. He thtng tin chi 

Dào tao  theo h8 thng tin chi là phucxng thrc dào tao  trong do sinh viên chü dng 
lra chQn hçc trng hçc phn (tuân theo mt s6 rang buQc duçic quy dinh truàc) nhm tIch 
My trng phAn, tiEn tâi hoàn tt toàn b6 CTDT và duçic cp van bang t& nghip. 

Trên Co s& luçing boa qua trInh dào tao  thông qua khái nim tin chi, h8 théng tin chi 

tao diu kin ti da d8 cá nhân hOa qua trInh dào tao,  trao quyn cho sinh viên trong vic 

dang k sp x&p lch hoc, vic tich My các hoc ph.n, k& ca' sp xp thôi gian hoc a 
truang, th&i gian t6t nghip, ra trithng. V phAn mInh, sinh viên Co trách nhim phát huy 
tinh tIch circ, chü dông de^ thIch irng vâi quy trinh dào tao  nay và d8 dt nhng kt qua 

t& nhtt trong h9c tip,  rèn 1uyn. 

2. Tin chi 

Tin chi (TC) là don vi quy chun dUng de^ tinh khi lucing hoc tp cUa sinh viên. 
Mt TC duçic quy dinh b&ng 15 tiEt hoc l thuyt (trong CTDT và t6 chUc dào tao, 
thung ITC cUa hoc phn 1 thuyt gm 12 tit hoc l thuyt và 3 tit bài tip);  30 tit 

thc hành, thi nghim; 40 tit thic tp tai  Trung tam thirc nghirn, lam ti&u lun, bài tp 

lan, d6 an hoc khóa lun t& nghip; 60 tit thirc tap t& nghip. 

- Mt tit hoc l thuyt, thão 1un, thirc hành, thI nghim duçic tinh bang 50 phUt. 

Riêng di vai thirc hành tay ngh8 hay th?c tip,  mt ti& duçic tinh bang 60 phUt. 

- Di vài nhitng hoc phan 1 thuyt hoc thirc hành, thI nghim, d8 tip thu duçic 

mt tin chi SV phài dành trung bInh 30 gi?y d8 chun bj và t%r hoc. 

3. Hçc phi tin chi 

Hoc phi tin chi là don vI dUng de^ lung boa chi phi cUa các boat dng giàng day, 
h9c tp tinh cho tUng hQc phan. Hoc phi sinh viên phài dóng trong mi hoc k3 duqc xác 

dinh can cU theo s ô  hQc phan ma sinh viên däng k và duçic chip nhn, bang tng s6 hoc 

phi tin chi cUa tUng hoc phan. Hoc phi tin chi cUa mi hçc phan bang s6 tin chi hoc phi 
quy dinh cho hoc phan do nhân vài mirc tin hoc phi/i tin chi hoc phi cUa hçc phan. 
Mtirc tin h9c phi/ 1 tin chi hoc phi cUa tirng hQc phan do Hiêu truang quy dinh theo tUng 
hoc kS'  dua trên các quy dinh hien hành cUa Nhà nuàc. 

Dieu 6. Chtrorng trInh dào to, de clro'ng torn tat 

1. Chuong trInh dào tao  (CTDT) can the^ hin rO: d6i tung dào tao,  diu kin nhp 
hoc và diu kin t& nghip; chuan dau ra cUa CTDT; kh6i hrqng kin thUc l thuyt, 
thirc hành, thrc tap;  U hoach dào tao  theo thi gian thit k; phuong pháp và hInh thUc 
dào tao;  cách thUc dánh giá kt qua hoc tap; các diu kin thijc hin CTDT. 
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Mi chuyên ngành dào tao tuiing fmg vói imit CTDT. MOM CTDT gn vOi môt 
ngành (kiu don nganh) hotc vâi rnt vãi ngành (kiu song nganh; kiu nganh chInh - 
phu; kiu hai van bAng) vã duçic cu trüc tir các hoe phAn thuc hai khi kin thi'ic: giao 
diic dai  cucmg Va giáo d%lc chuyên nghip. 

a) Khi kin thirc giáo cliic dai  dicing (grn cad hoc phAn thuc các lTnh vrc khoa 
h9c xä hi, khoa hoc nhân van, khoa hQc tr nhiên) nhAm trang bj cho ng.thi hoc nn h9c 
vn rng, có tM gi6i quan khoa hoc và nhân sinh quan dung dAn, hiu bitt ve^ tir nhiên, 
xä hi và con ngthi, nAm vüng phumg pháp tu duy khoa hoc, bit trân trong các di san 
van hod cüa dan tc và nhân 1oti, cO dao  d'rc, nhan thirc trách nhim cong dan, có näng 
hrc xay dung và bão v6 dAt nuàc. 

b) Khi kin thirc giáo diic chuyên nghip duçic chia thành 2 nhóm: nhóm kin thCrc 
ca si (kin thirc ca sâ cüa ngành hoc lien ngành) và nhóm kin thirc chuyên ngành 
nhAm cung cAp  cho ngith 	 k i hoc nhüng kin thirc và ' nàng ngh nghip cAn thit ban 
dAu. 

2. De^ cucrng torn tAt cüa tirng h9c phAn phái th6 hin rO s6 TC; phân b6 thi hxcmg 
1 thuyt, thrc hành, thI nghirn; mô tà torn tat ni dung hoc phAn; các h9c phAn tiên 

quyt, h9c phAn song hành, hoe ph An hoe.  truâc (theo dung tin trinh dào tao  cUa ehucing 
trInh); rnic tiêu h9c phAn; miic tiêu cu th - chuAn dAu ra: chuAn kin thirc, k5 nãng; cac 
ni dung chInh; ni dung dánh giá và cách thrc dánh giá h9c phAn (nhAm dt duçrc và 

dánh giá duçic miTrc d6 hoàn thành theo chuAn dAu ra); giáo trInh, tài lieu tham khào cho 
sinh viên. D8 cucrng torn tAt các h9c phAn do Trumg khoa phê duyt trên ca si k& lun 
cüa Ht5i dng Khoa hçc - Dào tao  khoa, cOng b cüng CTDT và duçic giãng viên giâi 
thiu cho sinh viên ngay trong bui h9c dAu tiên cüa h9c phAn. 

Tang s6 tin chi quy djnh cho mi chucmg trInh hE dai  hoc: 

- Di vâi khi ngành k5' thut, tir 150 dn 180 tin chi; 

- Di vâi khi ngành cong ngh8 và kinh t& tir 120 dn 150 tin chi. 

- Di vôi các chuimg trInh khác: theo dd an riêng. 

3. Can cü vào kin tu vAn ciXa Hi dng Khoa hçc và dào tao  trung, Hiu tru&ng 
k ban hành the CTDT de trin khai thuc hin. 

Dieu 7. Hçc phAn 
1. Hçc phAn là kh6i lung kin thuc tucing di tr9n vçn, thu.n tin cho sinh viên 

tIch luy trong qua trInh h9c tap. PhAn lan các hoc phAn cO khi hrçing tcr 2 dn 4 tin chi, 
ni dung duqc bÔ  trI giàng day tr9n vn và phân b6 du trong mt hoc ks'. Kin thuc 
trong rni hQc phAn phài phü hp vOi rnt muc trInh d6 cüa näm h9c to chuc giâng day 
và duçic kt cAu riêng nhu mt phAn cüa mon h9c hotc duçic kt cAu duâi dang t6 hçip tr 
nhiu mOn hoc. Mi h9c phAn du có ma sô riêng. 

2. Các loai hoe phAn: 

a) HQc phAn bAt buc là h9c phAn chua drng nhttng ni dung kin thuc chInh yu 
cña mi chiiong trInh và bAt buc sinh viên phái tIch lug. 
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b) Hçc phn tu ch9n là hoc phn chira dung nhüng ni dung kin thrc cn thit, 
nhi.rng sinh viên duçic tr chçn theo hiiOng dn cña Nba tnxing nhm da dang hod hixrng 
chuyên mon. 

c) HQc phn tuclng duong là iiit hay mOt nhóm hçc phAn thuôc CTDT cüa mt 
khOa, ngành khác dang tÔ  chirc dào tao tai tru&ng hoc tai rnt don vi khác thuc Dai 
hoc dime phép tIch My de^ thay cho mt hoc phn hay mt nhóm hoc phn trong chi.r(yng 
trInh cüa ngành dào tao. 

d) Hoc phn thay thE duc sir ding khi mt hoc phn có trong CTDT nhung nay 
không con t6 chrc giàng day n[a va duqc thay the^ bang mt hoc phn khác clang On th 
chiirc giáng day. Các hoc phn hay nhóm hoc phn turing during hoc thay the' do khoa 
quán lj chuyên mon d6 xut, Hiêu trwóngphe duy& trithc khi bO^ sung cho CTDT trong 
qua trinh td chzIc dào tao. Nhü'ng hoc phn nay dwcrc áp dung cho tat cá các khóa, các 
ngành hoàc chi dirçic áp dung han cM cho mt s6 khóa, ngành. 

c) Hoc phn tiên quyt: HQc phn A là hoc phn tiên quyt cüa hoc phAn B, khi 
sinh viên mun clang k) hoc hoc phn B thi phài clang k hoc và thi dat  hoc phn A. 

d) Hoc phn hoc truàc: Hoc phn A là hoc 'phAn hoc truâc cüa hoc phn B, khi sinh 
viên rnun clang k3' hçc hoc phn B thI phâi clang k và hoc xong hoc ph.n A. 

e) Hoc phn song hành: Các hQc phn song hành vâi hoc phn A là nhung hoc 
phn ma sinh viên phái theo hçc truâc hoc hoc dng thii vOi hoc ph.n A. 

f) HQc phn dc bit: Các hoc phn dc bia là the hoc phn không tInh tich My tin 
chi nhung sinh viên phài hoc và duçic dtp chirng chi mâi dü diu kin t& nghip bao 
gm: hoc phtn giáo diic quéc phOng, hoc phn giáo diic the chat, hoc phân thi diem. 

g) HQc phn dc thU: Các hoc phn chü yu mang tinh chat tIch lily näng hjc va k 

näng, hinh thrc dánh giá va each tinh dim thng k& d6i voi cac hoc ph.n nay có the 

du(xc ap ding riêng. Các h9c phn dc thu do Hi dng khoa & nghj, Nhà truOng xem 

xét và quyt dnh. 

Chirong II 

TO CH1C JJAO TO 

Diu 8. ThOi gian vi ke^ hoach dào tao 
1. Nhà trung tô  ch'rc dào tao  theo khoá hoc, näm hoc và hçc k' 

a) Khoá hQc là khoàng thyi gian chun ducic thit U d8 sinh viên hoàn thành mOt 

CTDT, cu th: 

- 4,5 nam cho khi ngành k5 thut (5 nãm di vâi riêng các khóa tuyn sinh tr näm 
2015 tth v& truâc); 4 nàm cho khi nganh cong nghe^ và kinh tê  cong nghip cho nhctng 
nguYi có bang t& nghip trung hçc pho^ thông hoc tucing throng. 

- 2 nàm cho khi nganh ky thut va cong ngh; 1,5 näm cho kh6i ngành kinh t 
cong nghip di vi nhng ngthi có bang t6t nghip cao clang cñng ngành dào tao. 

b) Mt näm hoc gm hai hoc kS'  chInh, rni hoc k' chInh có It nhat 16 tuan, trong 
do có it nhat 15 tuan dành các hot dng giáng day,  hoc tap, kim tra và 3 dn 5 tu.n thi 
kt thüc h9c phan. 
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Ngoai hai hoc k' chInh, nhà tnrOng to^ chüc hoc k' pht (hoc k' he) nhrn tao them 
ca hi h9c tp cho sinh viên hoc lai,  hoc cãi thin. Sinh viën dAng k hoc lai,  hçc cai 
thin trong hçc k' phi trén co sâ tir. nguyen, lthong bat buc và khong duçic min giãm 
h9c phi theo quy djnh nhu ö hoc k' chInh. 

Thñ gian biu tiên hành các hoat dng hoc tap giãng day và ljch t6 chirc dánh giá 

trong mi hoc k' U cà các ngày nghi l, nghi Tt dUçYC quy djnh trong U hoich hoc tap 

chung do Hiu truông ban hành hang näm. 

2. Can cir vào khi krçng và ni dung kin thüc ti thiu quy djnh cho các CTDT, 

PhOng Dào tao  tu van và Hiu tru&ig quyt djnh diu chinh dir kin phân b6 s6 hQc phn 

cu the^ cho ttrng näm hoc và hçc ks'. 

3. Th?i gian ti da hoàn thành CTDT cu th: 2 ln th?yi gian thit U cho chuang 

trInh quy djnh trong khoàn 1 cüa Diu nay. 

Các d& tuclng dirçxc hung chInh sách iru tiên (ixu tiên 1 và 2) theo quy djnh tai 
Quy ch tuyn sinh dai h9c, cao dang he chInh quy không bj han  ch8 v6 thôi gian ti da 

de^ hoàn thành chiiang trInh, trr khi thuc din bj buc thôi h9c. 

Diu 9. Tob chfrc l&p h9c phãn Va diêu kin m& lop 

Up hoc phn duoc t6 chrc theo trng h9c ph.n dra trên kt qua däng k9 h9c tp 

cüa sinh viên, có thii khoá biu, ljch thi, ma s6 riêng. Mi lap hoc phAn có mt lOp 

truOng, lop phó do giãng viên phu trách h9c ph.n chi dijnh. 

Thy theo s6 lucing sinh viên, so^ lOp h9c phn cn th chirc Va diu kiin ca sO vt 

chat cüa Nhà tru&ng, phOng Dào tao  sap xp thOi khOa biu hQc tip,  ljch thi kt thüc hoc 

phn cho phü hçrp. 

- So^ lucing ti thiu de^ xem xét mO lOp hoc phn trong h9c kr di vOi các hoc phAn 

1 thuyt Id: 

+ Ti thiu 30 sinh viên clang k cho da s6 các h9c phn. 

+ Trong truOng hçip không dü 30 sinh viên clang k, nu có de^ nghi cüa khoa, Nhà 

tru?mg se xem xét de^ mO các lOp có si sé dixOi 30 sinh viên. 

- Sô lrn7ng thi thiu de^ xem xét mO lOp hc phn trong h9c k' dôi vOi các hçc phAn 

thirc hành, thi nghim và thuc t.p IA: 

+ Ti thiu 10 sinh viên clang k) cho da s o^ các hoc ph n. 

+ Trong truOng hçp không dñ 10 sinh viên clang k, nu có de^ nghi cUa khoa và 

Trung tam Thirc nghim, Nhà trithng së xem xét de^ mO các lOp CO si s6 duOi 10 sinh 

vien. 

Nu s krçing sinh viên clang k It horn quy djnh nói trên, lOp hoc phn së bj hüy và. 

sinh viên phãi clang k chuyn sang lOp khác hoac h9c nhttng hoc phn khác cho dü khi 

h.rçing kin thüc ti thiu quy djnh trong mi hoc k' 
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Diêu 10. Trách nhim cüa Nhà truông vã sinh viên trong vic ding k' hoc ph fin 

1. Trách nhim cüa Nhà tru'ô'ng 

Du khóa hoc, Nhà triiing cung cap cho sinh viên CTDT nganh hoc, quy ch6 dào 
tao và b6 trI giáo viên chü nhim (c6 vn hçc tip)  cho trng lap sinh viên. 

Dtu mi nàm hoc, Nhà tnthng thông báo cong khai ke^ hoach hoc tp dir kin cho 

tirng CTDT trong trng hoc ks', dir kin quy mO và s6 lap hoc phn së m&, 1it kê các hoc 

phn b&t buc va tr chn du kin së th chiirc. 

Du mi hoc kS'  (thi.rang là tri.râc th?yi dim bt du hoc k5' 2 tun), Nhà trung 

thông báo cho sinh viên ke hoach dang k hçc ph.n, nhtng hoc phn se giâng day trong 

hoc kS'  va thai khOa biu cüa trng hoc phn tuclng irng. 

2. Trách nhim giáo viên chü nhim 

Tu vAn, ho trçY sinh viên trong vic Ay dung k hoach hoc tap, dang k hoc phAn 
theo dung quy djnh ciia Nhà trithng. 

3. Trách nhiêm cüa sinh viên 

Tat Ca sinh viên phái thirc hin dang k hoc phAn theo ke hoach cüa Nhà trix&ng 

trtrâc khi hoc k' mOi bt dAn. 

Tu' theo khâ näng và diu kin hoc tap cüa bàn than, sinh viên nên tham khào giáo 

viên chü nhirn v các hçc phAn d%r  djnh së dang k trong hoc k' d duçic tu vAn và h 

trçi dang k. 

Sinh viên chju trách nhim ve vic bâo mt tài khoàn dang k, kt qua dang k cüa 
cá nhân; phái chñ dng in thôi khóa biu d tham gia hçc tap ngay tir dAn hoc ks'. 

Diu 11. Thôi gian, phtro'ng thfrc ding k vi so tin chi ding k 

1. Thôi gian 

TruOc mi hoc k' chInh tr 1 dn 2 tun, truOc h9c k' phv (k-S' he) 1 tuAn. 

2. Phirong thuc thing k 

- Thirc hin dang k theo k hoach cña nhà trithng (cO thông báo và huOng dAn cu 

the khi thuc hin). 

a- Vic däng k3 các hoc phAn sE hoc cho trng hoc k' phài bão dam diu kin tiên 

quyt cña tirng hoc phAn và trInh tir hoc tp cüa mi chuang trmnh cu thL 

3. So^ tin chi ding k 

Khi hrcing hoc td p t6i thiu và t6i da ma rni sinh viên phài dang k hoc trong môi 

h9c kS'  chInh thrc quy djnh nhu sau: 

a) Ti thiu 14 tin chi, tth hoc k' cui khoá hoc, di vài nhng sinh viên xp hang 

hoc 1rc bInh thuing; 

b) TOM thiu 9 tin chi, ti da 15 tin chi, trir hoc k' cuéi khoá hoc di vOi nhing sinh 

viên xp hang hc 1%rc yêu; 

c) Không quy djnh khi luçmg hçc tp t6i thiu d6i vâi sinh viên a hçc kS'  phu. 



Diéu 12. Bang ky h9c Ii, hoc tip và hQc cal thin diem 
a). Sinh vién có dirn hçc phAn cüa h9c phn bat buc là F thi phãi däng k3 h9c lai 

hQc phn do hotc thi lai  (nu co) cho dn khi dt dirn A, B, C hoc D. D& vói nhtng 

hoc phAn dang can t6 chrc dào to sinh viên bat buc phãi dang k hoc 1i nhng hQc 

phn do, chi nhüng hçc phn không can t6 chic dào tao,  nta sinh viên mâi Co the däng 

k hQc các h9c phn thay the. 

b). Sinh viên có dim hoc phAn cüa h9c phn tr chçn là F co the däng k hQc lai 

h9c phn do hoc di sang hQc phn tir ch9n twng throng khác. 

c). Sinh viên lam dÔ an hoc khóa luan t& nghip ma không hoàn thành trong hQc 

kS' cO the däng k lam tip a hc k' tip theo (nu dixçc sij dng cüa giãng viên hirâng 

dan). 

d). Sinh viên có dim hoc phAn d?t  C và D duc phép dang k hQc cãi thin dim 

hoc dang k thi cài thin dirn (nu cO). 

e). Sinh viên dang k hoc lai, hoc cãi thin dim phài np hoc phi theo quy dinh 

cUa Tnr?ng. 

f). Sinh viên dang k hoc tip, thi 1i hoc phAn nào (nu co) phãi np hoc phi hoäc 

18 phi Wong iirng bang 50% hçc phi h9c phan do. 

Biu13.Rütbó1 hoc phndã ding k 
1. Vic rut h9c phan giüp sinh viên cài thin duçic kt qua h9c tap. 

2. Th?yi gian 

a) Trong 2 tuan dau hc k' chInh hoic trong 1 tuan cUa h9c k' phi (ks' he) theo 

thông báo cüa Nba trung. 

b) TruOc khi thi k& thüc hoc k khoàng 2 dn 3 tuAn theo thông báo cüa nhà 

tru?Yng. 

3. Phucrng thtrc: vic rut hoc phn thic hin trrc tuyên tai  dja chi 

http://dkmh.tnut.edu.vn  hoac lam dcm gl'ri phOngDào to thông qua van phOng khoa. 

4. Trong khi rut hçc phin sinh viên phâi can d& thng s6 tin chi tIch My phü hop vâi 

näm thir, dim trung bInh h9c k5' và dim trung bInh chung tich lily de^ tránh bj cãnh báo 

hQc tap  và chuyn khóa dào tao. 

5. Khi rut hQc phan trong th?yi gian quy djnh trong khoàn 2, miic a cüa Diu nay, 

sinh viên không phãi np hoc phi cila hoc phan dd nIt; nêu rilt h9c phan trong khoàn 2, 

miic b cüa Diêu nay, sinh viên không phãi nhan dim F nhüng vn phài np hoc phi hoc 

phan dO; nu sinh viên không rut h9c phan quy djnh trong khoán 2 ma tr 5' bO hQc Se 

phái nhan dim F và van phài np hQc phi các hoc phan dO. 

6. Chi sau khi Co giay báo cüa phOng Dào tao  cho giãng viên phii trách lap hQc 

phan, hoc xem kt qua tai  dja chi http://dkmh.edu.vn  sinh viên mOi dugc phép dtrng hoc 
tap trên lap di vâi các hoc phan xin rut bat. 

ri 



Chu'ong III 

DANH GIA KET QUA HOC TAP 

Diu 14. Dánh giá hçc phn và chuyn dim hQc phãn 
1. D,i vài hQc phn chi cO l thuyt hoc có cà l thuyt và thuc hành: 

1.1. Thy theo tInh chAt cüa hoc ph.n, dim tng hop dánh giá hoc phn (g9i tat là 

dim hoc phAn) duçc tInh can cir vao mt phn hoc tAt ca các dim dánh giá b6 phn 

bao gm: dim kim tra qua trinh, dim kim tra thir&ng xuyen trong qua trinh hoc tap; 

dim bài tip, nhim vi ve nhà; dim dánh giá phn thijc hành; dim tiu lun và dim thi 

kt thüc hoc phn. Trong do dim thi kt thüc hoc phn là bAt buc cho mi tru&ng hp 

Va có tr9ng s6 là 60% (trr chixng trinh tiên tin). 

1.2. MOM hçc phn l thuyt phãi dam báo t6i thi&u 2 di&m kim tra qua trinh và 1 

dim tng hçip cho cac dirn kirn tra thuing xuyen, dim bài t.p, nhim vu v8 nba. S 

lucmg bài kim tra ngAn (15 phüt) và s lucing bài tp np do bô mon quyt djnh theo d 

crnmg chi tit cUa mi hoc phn dã duqc HOi  dng khoa thông qua và duçc quy dinh 

cOng khai trong de^ cuong chi tit cüa hoc phAn. 

1.3. Giáng viên phi trách hoc phn trijc tip ra d& kirn tra và cho dim dánh giá b 

phn. 

2. D6i vâi hoc phn tiu lun, d6 an mon hçc và d6 an hoac khóa luan  tht nghip 

(gQi tAt là d6 an), dim hQc phn là dim chAm hoc dim bão v6 báo cáo tiu lun, do 

an. 

3. Di vâi hoc phn thi nghim, th%rc hành, thirc tap,  dim hoc phn là dim chAm 

hoc dim bào ve báo cáo thi nghiêm, bài tap thixc hành, thirc tap. 

Diu 15. Min thi, min hQc và chuyn dim hQc phn 

1. Min thi Va thtr&ng dim: 

Các trwô'ng hop du'crc xét mien thi và thw&ng didm: 

- SV dat thành tIch xuAt sAc hoäc däc bit trong qua trinh hoc (theo tiêu chi do 

Khoa cong b6 vào du hoc ks'); 

- SV dat  giái (tir khuyn khIch trâ len) trong các k' thi Olympic cap quc gia; là 

thành viên du thi Olympic quc t; dt kt qua xuAt sAc trong các cuOc  thi chuyên & cAp 

tru?ing; cO báo cáo khoa hoe a cAp Dai  hoc, cAp qu6c gia; 

- SV dat  thành tIch trong các k' thi, san chcxi khoa hoc, cong ngh, k-y th4t,  th 

dic the thao cAp trtthng, cAp Qu6c gia; Sinh viên có thành tich trong hoat dng h06  trV, 

dn dAt các nhóm sinh viên trong hoc tp dat kt qua t& duçic giáng viên phii trách lap 
hçc phn ghi nhn. 

T chi'c xét min thi và thzthng dkm: 

Các Khoa to^ chirc xét min thi và ghi dim thu?mg vào tng kt cho mon hoc có 

lien quan trirc tip dn các tru?Yng hçrp duc min thi, thuâng dim nêu trên (vâi sr dng 

cUa GV phi trách mon hoe) và chuyn cho Nhà trithng xem xét, quyt djnh. Nu mOn 
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hoc dã thi và dã cO dirn thi dim ththng duçxc cong vào dim tng kt hoc phn hoc 

ghi vào mic di&n chuynIbáo luu. 

2. Min h9c vã chuyn diem: 

Cãc tnthng hçip duçc xét min h9c và chuyn dim: 

a) Ba CO dim dt mon hoc (hoc mon tuang thrnng) a cüng bc, h6 dào tao 

trong khóa h9c da duc cp b&ng tai  tnrang DHKTCN. 

b) Ba Co dim dat mOn hçc (hoc mon tuong dircmg) a cüng bc, he dào tao 

trong khóa hçc trtrâc dO tai  tnrng DHKTCN khi dirge chuyn t'r h chInh quy sang he 

VLVH. Th?yi han  xét min bang thi gian dào tao  t6i da cüa chirong trInh VLVH tInh tr 

thai dim nhp h9c chInh quy dn thai dim xét. 

c) Ba dat  kt qua cao trong k' kirn tra ngoai ngr khi nhp h9c (nu cO) hoc cO 

các chiirng chi ngoi ngU dat  yêu cAu: dirge xét chuyn dim cho các mOn ngoi ngft theo 

các quy djnh riêng cüa trirYng. 

d) SV tham gia hoc tap và có bang dim hop 18 tai  các Ca sâ dào tao  (tri.rmg dai 

h9c, cao dng, hçc vin, vin nghiên ciru) khác trong và ngoài nuOc, dirçrc sir dng cña 

nhà trirang thi dirge xem xét cong nhn dim cho các h9c phn trong CTDT. 

e) Dim thi lai  cüa các hc phn dc thii (quy djnh theo Mc g, Khoân 2, Diu 

6) duoc chuyn dim. 

T5 chzc xét min hoc Va chuyn dim. 

- Truang phOng dào tao  xét min hoc và chuyn dim vào dim tng két cho mon 

hoc cO lien quan trirc tiêp dn các tnthng hop duçrc min hoc và chuyên dim nêu trên. 

Các trumg hop dtc biet  cAn tharn kháo ' kin cüa các khoa, b6 mon chuyên mon truâc 

khi ra quyt djnh. 

- Riêng truäng ho p (d), Hi dng khoa và truông cãc khoa cO lien quan (nu co) 
xem xét các h9c ph An dirge quy di, trInh Nhà trithng xem xét quy& djnh; 

3. Min hQc và ghi diem mien: 

Các trw&ng hop duttc xét mien hoc và ghi dk4n mien:  

- Da dat  chirng chi hoc dä hoàn tht các h9c phAn chInh trj, Giáo dijc qu6c phOng 

(GDQP), Giáo dc the chit (GDTC). 

- Dd cO dim dat  mOn hoc dirge tnrang DHKTCN xác djnh là mon thay th8 trên 

ca sa xem xét hai CTDT cüa hai tnrang a cüng bc, h8 dào tao tai các tnirang khác (áp 

d%lng riêng cho h di h9c bAng 2). 

- Da cO dim dat  mon hçc dirge trirang DHKTCN xãc djnh the mOn thay the trên 

ca sa xem xét hai CTDT cüa bc cao dAng và CTDT cña truang DHKTCN (ap diing 

riêng cho h8 dai  h9c lien thông). 

Tj chic xét mthn hoc và chuyn dim: 

Hi dng khoa và truang các khoa cO lien quan (nu co) xác dnh the hoc phAn 

dirge min hoc và ghi dim min, trInh Nhà truang xem xét quyt djnh. 

Tng sé tin chi dirge xét min không qua 20% tng s6 tin chi cüa CTDT. 
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4. Cong nhãn tin chi tIch lüy Va min hQc 

- Nhà tnxxng có the xern xét cong nhân sinh viên dã tIch liiy và cho phép sinh 

viên rnin hoc môt so^ tin chi thuOc CTDT trinh do dai hoc, di vâi cac truOrng hop: sinh 

viên lien thông cao dâng len dai  hoc; sinh viên hoc van bang 2; sinh viên tr Tru?mg khác 

chuyn ve Tru?ing; sinh viên cüa Trix?ng dn hoc tai  Tnthng We theo các chuorng trinh 

hop tác, lien kt dao to cüa Nhà tru?ng. 

- KEt qua xét d6i vâi các trumg hop nêu & Khoân 1, Diu nay can c vào sir so 

sánh k& qua hçc tip: cña sinh viên a trinh d6 cao d&ng vOi CTDT hin hành cña Nhà 

trixông; cüa sinh viên t6t nghip trinh d dai  hoc van b&ng  thu nht vài CTDT hiên hành 

cüa Trithng ma sinh viên mun hoc dex  có bang thur hai; a Tnrng sinh viên xin chuyn di 

vài CTDT hiên hành cüa Nhà tnxing; các h9c phãn & Truthng sinh viên den hoc vài 

CTDT hin hành cUa Nhà Tnthng. 

- D8 dirçic xét cong nhân tin chi, tInh tuir ngày kt thüc khóa hoc (theo thit U cüa 

CTDT sinh viên dà hoc) dn ngày xét Ong nhn tin chi phài không qua 7 nãm d6i vai 

các hoc phan thuc 1,-,hi kin thi:rc dai  cmmg và không qua 5 näm d6i vâi các hoc phan 

thuc khi kin thuirc chuyên nghip. 

- Nu tham gia CTDT ho 	 mn&    nghip tai nl.rOc 

ngoài thi tüy theo ctc dim chu.ning trinh hop tác, sinh viên có the thrçic xét không phãi 

bào v8 hi dng tai  Trithng. Hiu truang phé duyt U hoach truâc khi thrc hin. 

- Dôi vth sinh viên thôi hoc theo nguyen v9ng hoc bi buc thôi hoc, nêu thi lai 

va trüng tuyn vao Tnring thi phài hçc lai tat cà CTDT, truir các chtirng chi da duçic cap 

theo quy djnh hin hành cüa BO Giáo dic và Dào tao. 

Diu 16. To chfrc kim tra, thi kt thüc hçc phân và châm dim. 

1. MOM hoc k5' chInh NUtrung th chuirc 2 ian kim tra qua trinh, 1 ian kirn tra d6i 

vài hoc k' pht. Ke^ hoach kim tra qua trinh di.rçic ip ngay dau mi hoc ki, các khoa t 

chuc trin khai ke^ hoach kim tra. 

2. Giàng vien phii trãch Rip hoc phan (day l thuyt) ra d& b6 trI kim tra thuthng 

xuyên vao các tit hoc trong th?yi khóa biu theo ke^ hoach d8 ra trong & cung chi tit 

cña hoc phAn. 

3. Bài tip, nhim vi np du phài duçic chAm dim và chuita. Khuyn khIch giàng 

viên ra bài tip, nhim vv ve^ nhà trirc tip tuir sách ting Anh. 

4. Cui mi hoc kS',  nhà truRing th chuxc 1 kS'  thi kt thüc hoc ph An và thi lai  (nu 

có). Phông fJào tao lp ke hoach thi kt thüc hoc phan vào cui mi hoc kS',  các khoa t 

chuc trin khai U hoach thi. 

5. Thii gian dành cho On thi kt thuic hQc phan là 1 ngày cho 1 tin chi (tInh cà thu 7 

và chü nht). 

6. B6 mon tir lap k8 hoach và t6 chüc bào v6 bài tap lan, tiu luân; & xut ljth th%rc 

hành vài phong Dào tao; to^ chuc bào ye ian 2 cho nhng sinh vien CO 1 do chInh dáng, 

duqc b mon cho phép vng báo ye ian 1. 
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Diu 17. Ra de^ thi, hInh thirc thi, châm thi, xfr 1 dim, s6 lan duqc dir thi 

1. De thi kt thüc hQc phn và kirn tra qua trInh, kirn tra thuing xuyén phài phü 

ho vâi nOi  dung hçc phn dã quy djnh trong chwmg trInh. Vic ra d thi kt thi'ic hoc 

phAn chU y&u dixqc 1y trrc tip tr ngân hang câu hói thi hoc trên ca so ngân hang câu 

hói thi. TruOng b6 mon chju trách nhim v& vic xay dirng ngân hang câu hôi, ngân hang 

de thi, ra d8 thi riêng (nu co) và lam dáp an. PhOng KT&DBCLGD chju trách nhiêm t 

chirc bc thàm, nhân sao de^ thi. 

2. De^ thi dánh giá hoc ph.n là d8 thi riêng cüa các hoc phn dtc thu mang tInh cht 

tIch My nàng lire và k5 näng (do Hi dng khoa d8 nghj, Nhà truOng xem xét và quyt 

djnh), dành cho các k' thi 1i &rçlc nhà truOng të chirc. D8 thi phài dam bão dánh giá 

toàn din theo chun  d&u ra cüa hoc phAn ve^ kin thirc, ky näng. TnrOng b6 mon chju 

trách nhim to^ chirc ra dé thi dánh giá hc ph n. 

3. HInh thirc kim tra qua trinh, kim tra thung xuyên (gçi tat là kim tra) và thi 

kt thüc hQc phAn (goi tt là thi): 

- Hinh thirc kim tra là vi& (tr.c nghim hoc tr 1un) hoc van dáp; 

- Hmnh thuc thi có the là thi vit, van dáp, vit tiu 1u.n, lam bài tap iOn, hoc kt 

hop gitia các hInh thirc trên dugc the hin ra trong de^ cucing chi ti& ci'ia hoc phn. Trong 

truOng hçrp eó sr thay d6i hmnh thrc thi phài Co ST dng cüa Hiêu truOng. Mi hoc 

phn chi có mt bài thi k& thüc hçc phn. 

4. Chm bài kim tra và thi kt thüc hçc phn 

a) Các h9c ph an chi có l thuyt 

Giãng viên giáng dy lop hçc phn tr cham, chüa bài, báo dim và trá bài cho sinh 

viên, tng hop di&Tn các bài kim tra và np phiu dim cho b mon truOc khi buOc vào 

k' thi kt thüc h9c phn. Phiu dim kim tra duçrc luu tai van phOng b6 mon. Bài kim 

tra sau khi cham, chüa, vào dim phái trà cho sinh vien. 

TruOng b6 mon có trách nhim phân cong giàng viên cham bài thi k& thüc h9c 

phn theo quy ch8 thi. Vic ch.m thi kt thüc hQc phAn phái do It nhat hai giãng viên 

dam nhim. 

Cham thi vit k& thüc hoc phn disçrc thtjc hin tai  phOng phông lam vic cüa giãng 

vién. Phiu dim g6c phãi có My dü ho ten và chü k cüa hai giãng viên thuc b6 mon 

giãng day hoc phAn, TruOng b6 mon k va kru tai  van phOng b6 mon. Bài thi vit k& 

thuc hoc phan duçic luu giü ti b6 mOn It nhAt 2 näm. 

Cham thi van dáp phãi duqc thire hin tai  giãng thrOng theo ljch cüa Nhà truOng. 

Dim thi van dáp phài cOng bô ngay sau mi bu6i thi ti giâng thrOng, khi hai giâng viên 

cham thi th6ng nhat duçrc dim cham. Trong truOng hop không thng nhAt thI cac giãng 

viên cham thi trinh TruOng b6 mOn quy& djnh. 

Thi trac nghim trên may tInh: CO quy dnh riêng. 

b) Cac hçc phn chi cO thi nghim, thirc hành 

Vic dánh giá các h9c phn thI nghim, thirc hành duçc th%rc hin ti phOng thi 

nghim các khoa, xuOng thi,rc hành ti Trung tam th%rc nghim hay các phOng thi nghim 
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cüa ca so' lien kt dào tao sau khi sinh viên tham gia dy dü các bài thi nghirn, thuc 

hành vâ nop báo cáo. Dim hoc phn là dim trung bInh chung cüa các dim dánh giá bô 
phn CO tr9ng so. 

c) Các hoc phn Co cá dim 1 thuyt và dirn thuc hành 

Kim tra và thi kt thic hoc phAn thuc hin nhu các hoc phn chi cO 1 thuy&. PhAn 
thuc hành duçxc coi là dim dánh giá b6 phn cOn lai cüa hoc phn. 

BO mon cO trách nhim vào dim trung bInh dánh giá b6 ph.n, dim thi k& thüc 

hoc phn cüa tirng Rip hoc phn theo phiu dim gc. B6 mon phi hop vâi khoa d8 t6ng 

hcip dim np cho phOng Dào tao theo k hoch. Dim hoc phn cüa sinh viên phái duçic 
cong b6 cong khai tai b6 mon. 

5. S 1n kim tra, thi kt thUc h9c phn 

Nhà tri.thng chi tO^ chüc mt lAn thi kt thüc hoc phAn cho các hoc phAn thông 

thtr?mg trong mi bce kr. Di vâi mt S6 hoc phAn dc thü, sinh viên cO the^ dang k thi 

lai de^ cãi thin dirn hoc dt dirn tich lily. D%ra trên k& qua dang k thi lai cüa sinh 

viên, phOng dào tao lp ke^ hoach thi lai, các khoa chuyên mon t0A chüc thuc hin. 

Sinh viên vng thi kt thic hoc phân nêu không duçic phép, coi nhix dd thi và phãi 

nhn dim 0 (theo thang dim 10). Sinh viên vng thi kt thñc hoc phân nêu duçic 

Trithng phOng Dào tao cho phép së duc du thi vào lAn 2 và dtrc coi là thi lAn dAu. 

Sinh viên v&ng kim tra se phâi nhan dim 0 lAn kim tra do. 

Diu 18. Cách tInh dim dánh giá dim b6 phn, dim hçc phAn 

a) Dim dánh giá b6 phn và dim thi kEt thüc hc phAn duçic ch.m theo thang 
dim 10 (ti'r 0 dn 10) và du(ic lam trOn dn môt chfr s6 thp phân. 

b) Dim hoc phAn là tng cña tht cã các dim dánh giá b6 phn cüa hoc phAn nhân 
vâi he s6 tucmg üng. Riêng d& vOi Trung tarn Th?c nghim de dam bào kiên thirc thirc 
th va ky näng nghe nghip sinh viên phái tham gia dAy dü các bài th%rc hành, thuc tap và 

dat dim tr 4 trâ len di vâi tht cà các ban ngh, nhüng ban ngh nào dat dim < 4 thi 

sinh viên phãi thuc tp lai các ban ngh M. Dim hoc phAn lam trOn dn mOt chfr c 
thp phân, sau do dixc chuyn sang thang dim h6 4 cüng cách xp loai kt qua hc tap 
duçic quy dinh theo Bang 1 duâi dày: 

Bang]. Chuyn di dim và xê'p loçi hoc tp 

Xêp  loal Thang diem hç 10 
Thang dim he4 

Diem chfr Diem so 

Dat GiOi 8,5~ 10 A 4,0 

(Tich lüy) Kha 7,0 - 8,4 B 3,0 

TrungbInh 5,5 	6,9 C 2,0 

TrungbInhyu 4,0-- 5,4 D 1,0 

KhOng dat Kern Di.râi 4,0 F 0,0 
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c) Di vói nhiing h9c phAn chua dü Co si d8 dtra vào tinh dim trung binh chung 

hoc kS', khi xp imrc dánh gia thxçic sr ding các k hiu a Bang 2 dirOi day. 

Bang 2. Nhüng dkm dác biêt trong tinh dkm 

V nghia - ten dim Dim chfr Ghi chü - TInh dim trung binh và tich lily 

Dinh chi thi F TInh nhu dim 0 

Min thi (dim thithng) M Ghi chtt tam trong bang dim hoc ks', dim min 
 

(h6 10) do Khoa d8 nghj khi hoàn tAt thu tic 

VAng thi không phép 

VAng thi Co phép 

F 

I 

TInh nhu dim 0 

TInh chua tich My 

Chtra nhn duvc dim thi X Ghi chti tam,  tinh chua tich lily 

Min h9c (bão luu) 

Thi sam de^ h9c vuçYt 

Z TIch iQy, ghi trong mic báo km và không tinh 
vào dim trung binh chung h9c k' 

Rut mon h9c R Khong tinh dim 

Hñy mon h9c H Xóa hoàn toàn trong dtt lieu diem 

Diu 19. Phüc tra và khiêii nai diem 
Dim kim tra thuang xuyên: sinh viên có kin trirc tip vâi giáng viên giáng day 

lap hoc phn khi giáng viên chila, tra' bài và cong bo dim. 

Dim thi kt thUc hoc phn: nu thAy chua thOa dáng, sinh Viêfl Co the gri don xin 

phüc tra dn van phông khoa chm nhAt là 3 ngày sau ngày cong b6 dim. Trithng khoa 

CO trách nhim chi dao  các tnrâng b6 mOn giái quyt và tra' li khiu nai  cüa sinh viên 

theo quy djnh cüa Nhà tru?Yng. 

Khi phát hin cO bAt cir sir khác bit nào gitta bang ghi dim dä cong b và dim 

thrçic nhp, hxu tril trong h6 thng quãn l dào tao  cüa nhà tnthng, sinh vién cO trách 

nhim gt'ri don yêu cAu khoa kim tra lai  các dim tl.rorng irng. Nu th?c sir có sai sot 

khoa CO trách nhim phi hop vài phông Dào tao  báo cáo Ban giám hiu d6 diu chinh 

dim cho sinh viên. 

Diu 20. Dinh giá kt qua hoc tp 
Kt qua hoc tp ci1a sinh viên duçc dánh giá sau tirng h9c k' qua các tiêu chi sau: 

1. Kh6i 1uqng kin thirc dang k: tng s6 tin chi cüa các hoc phn ma sinh viên 
dang k và duçic chAp nhn; 

2. Dim trung binh chung h9c ks': dim trung binh có trong so cüa các h9c ph.n (k 
cá dat  và không dat)  ma sinh viên dang k trong hçc k' do (tth các hQc phn hoc cái 
thin dim), vâi trong so là so^ tin chi ttrorng ung cña trng hoc phAn; 

3. Khi krcmg kin thuc tich My: kh& 1uçmg tinh bang tng so tin chi cüa các hoc 
phn dä duçic dánh giá dtt (bang các dim chil A, B, C, D) tinh tr Mu khóa hQc; 

4. Dim trung binh chung tich lily: dim trung binh chung có trong s cüa  các hoc 
phan 	ma sinh viên tich 1u duçic (da dat) tinh tü dAu khoá h9c cho dn thi dim xem 
xét. 
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Diu 21. TInh dim chung binh chung 
1. De tinh dim trung binh chung hoc k' và dim trung binh chung tich My, mtrc 

dim chü cüa mi hoc phn phãi duçic quy d6i sang thang dim 4 nhu trong Bang 1 cña 

Diu 18. 

2. Dim trung binh chung hoc k' va dim trung binh chung tich lu5 duçrc tInh theo 

cong thirc (*) và lam trOn dn 2 chtt s6 thp phân. 

- 	 a1 xn1 
A 
- 	

(*) 

Trong do: 

A là dirn trung binh chung hQc k' hoc dim trung binh chung tich lily 

a1 là dim hçc phtn thir i, n, là sO^ tin chi cUa hc phn thr i 

N là s6 hoc phn tInh dim trung binh chung. 

DiErn trung binh chung hoc kS' dung M xét hoc bng, khen thithng sau mi hoc k' 

chi tInh theo kt qua dim hoc phn i l.n hoc thu nht vâi s6 tin chi dang k > s6 tin chi 

chunI 1 hQc k' cüa CTDT. Dim trung binh chung hoc k' và dim trung binh chung 

tich lüy dUng d6 xét cành bão kt qua hoc td-p, buôc thôi hoc. Xp hang hoc hrc, xp hang hang 

 nghip cUa sinh viên tInh theo kt qua dim hQc phn cUa ln hoc cO dirn hoc phAn 

cao nht. 

3. Dim hoc cái thin nu cao hmi chi duçc tInh vào dirn trung binh chung tich 

My. Dim hoc 'at, hQc vuot ducic tInh vào dim trung binh chung cUa hoc kS' chinh do và 

trung binh chung tich lUy (nu dat). 

Diu 22. Xp hang nàm dào t,o vi hoc 1ic 

1. Sau iii hoc ks', can Cu VàO kh& lucmg kin thIrc tich lUy, Nhà trung xp hang 

näm dào tao ccia sinh viên nhtr sau: 

- Sinh viên nãrn thir nh.t: CO 1?,h6i lung kin thic tich lUy duOi 30 tin chi. 

- Sinh viên näm thr hai: CO kh& lung kin thiic tich My tir 30 tin chi dn duâi 60 

tin chi và dirn trung binh chung tich My (DTBCTL) ~1,4. 

- Sinh viên nàm thi.r ba: CO khi luqng kin thtrc tich lily tir 60 tin chi dn duOi 90 

tin chi và DTBCTL ?1,6. 

- Sinh vien näm thr tu: Co k1ii lucing kin thrc tich ifly tili 90 tin chi dn thrâi 120 

tin chi và DTBCTL ?1,8. 
- Sinh viên näm thu näm: CO kh6i lung kin thic tich lUytü 120 tin chi tth len. 

2. Sau mi hoc ks', can cu vào dim trung binh chung tich lug, sinh viên dirge xp 

hang v8 hoc lirc nhu sau: 

a) Hang binh thi.rng: CO dirn trung binh chung tich luy dat tir 2,00 trâ len. 

b) Hang yu: CO dim trung binh chung tich luy dt duth 2,00 nhung chua rth vào 

tru?ng hçip buc thôi hoc. 

14 



JJiêu 23. Cänh báo kt qua hQc tp, tam dtrng tiên d6 và buc thôi h9c 

1. Sinh viên bj cãnh báo kt qua hQc tap  nu ri vào mt trong các tnthng hop sau: 

a) Co dim trung bmnh chung hoc kS' dat drn9i 0,8 di vOi hoc k' du cüa khóa hoc; 

dat duâi 1,00 di vi các hoc kS'  tip theo; 

b) Co dim trung bInh chung tIch My h9c k' dat duOi 1,10 tInh dn h9c kS'  thir nht 

và 1,20 tmnh dn các hoc kS'  tip theo d,i vOi sinh viên närn thir nht; duâi 1,30 tInh dn 

h9c k' thir nhtt và 1,40 tInh dn các hQc k' tip theo d6i vâi sinh viên näm thr hai; duâi 

1,50 tInh dn h9c k' thu nht và 1,60 tInh dn các h9c k' tip theo di vâi sinh viên näm 

thir ba; duOi 1,70 tInh dn h9c k' thir nht và 1,80 tinh dn các h9c k' tiêp theo d& vâi 

sinh viên nãm thur tu và thur närn. 

2. Cânh báo kt qua hoc tp có 3 müc sau: 
+ Cánh báo kit qua hoc tp mic 1: Là rn'crc cãnh báo di vài sinh viën lAn dAu 

tiên pham phãi diu kiên cành báo h9c tap tai  m1c 1; 

+ Cánh báo kit qua hoc tp mic 2: LA mute cánh báo di vâi sinh viên phm phâi 
diu kin cành báo hoc tp tai  miic 1 và dd bj cãnh báo hoc tap mic 1 6r hoc k' tnrâc lien 

kê. 

+ Cánh báo kit qua hoc tp mic 3: LA mure cãnh báo di vOi sinh viên pham phãi 
diu kin cãnh báo hQc tp tai  rn1ic 1 và dã bj cãnh báo h9c tp mu1te 2 1t hoc k' tri.rOc lien 
kê. 

Sinh viên dd bj cánh báo h9c tp ô rnu1rc 1 hoac mu1rc 2, nu trong kt qua hQc tap  6F 

h9c k' 1in sau duçic cài thin thI mu1rc cânh báo së ducic ha xuông mt milrc. 

3. Xi'r 1 cãnh báo 

- Sinh viênbjcãnhbáomu1rc 1: 

+ Khoa chuyên mon thông báo kt qua ve gia dmnh; 

+ Sinh viên chi dix(tc clang k)' t& da 15TC trong h9c k' ke tip, dng thii vide 

clang k3 hoc phAn phái duçic c6 vn h9c tap (giang viên chul nhim) dng ; 

- Sinh viên bj cãnh báo mu1rc 2: 

+ Khoa chuyên mOn thông tin, trao di trrc tip vâi gia dInh sinh viên de^ có các 

hInh thulre, bin pháp H trçY. 

+ Tarn dung tin dO h9c bInh thurng chuyn sang h9c k' thulr thách & hoc k' k 

tip. De vi.rçrt qua h9c k' thu thách, sinh viên phãi dat ti thiu 9 TC v1ti dim TBC tIch 

my cüa 9 TC tr 1,6 trâ len; 

+ Sinh viên dat  không dat & h9c k' thi1t thách, së duc sxét kt qua h9c k' thuc 

din canh báo theo dim b khoàn 1 Diu nay. Sinh viên dat a hoc k' thur thách duGc xét 
k& qua h9c kS'  là bInh thuxang. 

4. xu i buc thOi hoc: 

4.1. Sinh viên bj buc thôi h9c nu rai vào mt trong các tnthng hop sau: 

a) Không clang k hoc tap,  tur bO hQc khOng có 1 do trong hoc ks'. 
b) Nhan canh báo h9c tap & muc 3; 
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c) Vuçit qua thai gian ti da dugc phép h9c ti trithng theo quy djnh tai khoàn 3 

Diu 6 cüa Quy che^ nay; 

d) Bi k luât 1n thir hai vi 1 do di thi h6 hoäc nh& ngui khác thi h6 theo quy dnh 

tai khoán 2 Diu 30 cüa Quy che nay. 

4.2. Sinh viên có quyt djnh thôi hoc hoäc buc thôi hoc, chm nht sau 1 tháng 

Nhà tru?Yng se thông báo trá v8 dja phrnng n(yi sinh viên có h6 khu thix?mg trü. Sinh 

viên CO nguyen v9ng së duc xem xét chuyn sang hoc chiwng trInh giáo diric dai hoc 

vra lam vera hoc hotc chucing trInh 6 mirc do thp hcm va dtxçc bão hiu môt ph.n k& 

qua h9c tp dä tich lily. Hiu trithng xem xét quyt djnh cho bào luu k& qua hoc tp dôi 

vâi trng truô'ng hap cu th. 

5. D6i vâi nhUng sinh vien rcii vào rniic cãnh báo 3 & hoc k' dAu tiên ap ding quy 

che^ nay và nhiing tnthng hap dc bit khác, HOi dng Nhà truOng se xem xét vic ciru 

xét sinh viên thuc din bj buc thôi hoc duçic tip tic hoc khi sinh viên có don de nghj 

và cam kt cña gia dInh. 

Chuong IV 

XET VA CONG NHN TOT NGHIV 

Dieu 24. Thrc tip, lam do an hoc khoá luãn tM nghip 
1. Trong hoc k' cu6i cilng cüa khoá h9c, sinh viên duc di thirrc tp t6t nghip, lam 

) an, khoa lun tht nghip (goi tt là d an t6t nghip) hoc hoc them mt so hoc phn 

theo quy ctjnh sau: 

a) Sinh viên tich lily và hoc trong hoc k' sat hoc k' cui cüng thrçic 90% s6 tin chi 

quy dnh cüa chuGng trInh (dã hoc các hoc phn chuyên ngành) và cO dim trung bInh 

chung tich lily ~! 1,8 mi duçic dang k)' hoc phn thirrc tp t& nghip. 

b) Diu kin dang k3 lam d6 an t& nghip: D5 tich lily duçyc tht ca cac hoc phn ca 

s& và chuyên nganh. 

2. Diu kin, hinh thrc và thyi gian lam d0̂ An t& nghiêp 

a) Sinh viën hoàn thành thirrc tap tht nghip, duc xem xét lam do an hoc tht 

nghip. 

b) Thyi gian lam d0̂  an hoc khoá lun t6t nghip là 8 tuAn. Hinh thrc lam M an 

t& nghip do Truing khoa quyt djnh. 

c) Giàngviên huâng dn chju trách nhim trong vic huâng dn sinh viên lam d0^ an 

t& nghip và báo cáo tin trinh cho b6 mon 2 tutn Mt l&n. 

3. Di vài môt s6 nganh dào tao dOi hOi sinh viên phái dành nhiu thM gian thi 

nghim hoc khão sat de^ hoàn thành M an tt nghip, khoa và. b6 mon có the^ thñ dng 

giao M an t& nghip k& hçip vâi thvi gian thirc tp tht nghip di vài sinh viên dü diu 

kin lam d05 an tt nghip. 



Wu 25. Dánh giá dob an, khoá Iuãn tot nghiêp 
1. HInh thi'rc dánh giá do^ an tt nghip: bão v8 truàc hi dông dánh giá do an t6t 

nghip. Hi dng dánh giá t& nghip, danh sách giãng viên tharn gia hi dng do Hiu 

trrncng quyt djnh trên ca sâ de^ nghj cüa Trrning khoa. 

2. Dim bão ve d6 an t& nghip là dirn trung binh chung cüa các thành viên Hi 

dng. 

3. Dim dô an tt nghip &rçic chtm theo thang dirn 10 và chrçxc lam trôn dn mt 

chü sô  thp phân; có the^ bao gm Ca dim huàng Min và dim chm, hInh thirc do 

Tnthng khoa quyM djnh và duçic cong b cong khai trong tài lieu  huOng d.n lam D an 

t& nghip cüa ngành, chuyên nganh. Dim d an tt nghip duçic tInh vào dim trung 

bInh chung tIch 1u5 cüa Ca khoá hçc. 

4. Dim bào v8 cüasinh viên không dat  (dim F), nhung dim tng hop dat  (nu 

co) hoc nu &rçic Hi dông bão v t& nghip và giàng viên huâng dn dng , sinh 

viên có th8 di.rçic däng k bão ve lai  d6 an t& nghip ln 2, nu bão v6 vn không dat thI 

phài dang k lam 'ai. 

Dieu 26. Diêu kin xét tot nghip và cong nhn tot nghip 
1. Diu kiin thrqc xét ttt nghip 

NhUng sinh viên phài dñ các diu kin sau dày mâi duçic xét tt nghip: 

a) Cho dn thai dim xét tt nghip không bi truy cru trách nhim hlnh sty hoc 

không dang trong thai gian bj k' 1ut a mirc dInh chi hoc tip; 

b) Tich lily dü s o^ tin chi cüa CTDT. 

c) Dim trung bInh chung tIch ifly cüa toàn khóa hoc dt ti.'x 2,00 tth len; 

d) Dt chun Ngoai ngil: theo Quy djnh cüa Dai  h9c Thai Nguyen tai  Van bàn so 
2078/DHTN-DT, ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Giám dc Dai  h9c Thai Nguyen ye 

vic quy dnh chuAn nãng 1rc và chrng chi ngoi ngir di vài sinh viên t& nghip cüa 

DHTN. 

e) Thôa man mt s6 yeu cAu v6 kt qua h9c tp di vâi nhóm h9c phn thuc ngành 

dào tao  chInh do Hiu truang quy djnh (nu có); 

g) Co các chUng chi giáo dic qu6c phông và giao dic the^ chit. 

2. Thri gian xét tt nghip: mt näm nhà truxng xét t& nghip 2 lAn sau mi hoc 

k' chInh (vào khoáng tháng 2 Va tháng 6 hang näm), và dt xét bo^ sung do Ban giam 

hiu xern xét. 

3. Phiwng thuc thirc hin 

a) Nhà tru?mg thông báo k8 hoach xét tht nghip. 

b) Sinh viên dü diu kin t& nghip trong khoàn 1 cüa Diu nay np don theo mu 

(xem tai website http://daotao.tnut.edu.vn) ve^ khoa chuyên mon. Trong th&i gian xét t& 

nghiêp theo thông báo, nhà tnrang se thuang xuyên cp nht dii lieu  xét tht nghip trên 

website de^ sinh vien theo dOi và kip thai phàn hi. 
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C) Hi dng xét tt nghip can cir các diu kin dtrçic quy djnh tai khoân 1 cüa Diu 

nay d xét và d6 nghj Hiêu tru1ng k quyt djnh cong nh.n t& nghip cho sinh viên. 

Hi dng xét t6t nghip do Hiu truóng hoc PhO Hiu trlxâng duçic Hiu tnr&ng ñy 

quyn lam chü tich, Trtthng phOng Dào tao lam thi.x k, các thành viên là các Tnx('Yng 

khoa chuyên môn, Trithng phOng COng tác - HQc sinh sinh vién, Trung phOng Thanh 

tra - Khào thi và Dam bào chit lucing giáo dc. 

d) Can cir de^ nghj cüa Hi dng xét t6t nghip, Hiu trithng k quy& dinh cong 

nhân tt nghip cho nhtng sinh viên dü diu kin t& nghip. 

e) Trong Ong môt tun, sau khi cong nhn t6t nghip, phOng Dao tao cp giy 

chirng nhân t6t nghip tam thi và bang dim cho sinh viên. CUM nht là sau 30 ngày, 

Nhà tru&ng se cp bang t& nghip cho sinh viên. Nhüng sinh viên dà hoàn thành CTDT 

nhung chua dn dqt xét tht nghiêp có the^ de^ nghi xin cp giy chirng nhân da hoàn thành 

chucing trInh dai hoc. 

Diu 27. Up bng Mt nghip, No liru kt qua hQc tip, chuyên loai hmnh dào to 
1. Bang t& nghip dai hoc duc cp theo ngành dào tao, hang Mt nghip duc xac 

dnh theo dirn trung bInh chung tich luy cüa toàn khoá hçc nhu sau: 

a) Loai xut sac: 	Dat dim trung bInh chung tich 1u5 tilT 3,6 ~ 4,00. 

b) Loai giOi: 	 Dat dim trung blnh chung tich lu5 tilr 3,2 3,59. 

c) Loai khá: 	 Dt dim trung bInh chung tIch 1u5 tilr 2,5 3,19. 

d) Loai trung bInh khá: 	Dtt dim trung binh chung tich luy tilT 2,3 2,49. 

e) Loai trung bInh: 	Dtt dim trung bInh chung tich lu5 tilr 2,0 2,29. 

2. Hang Mt nghip cüa nhng sinh viên (chi áp dung di vài loai xuat sac va giOi, 

không ap ding di vài loai khá, trung bInh khá và trung binh)_sE bj giàm di mOt müc, 

nu sinh viên bj ri vào mt trong cac trithng hop sau: 

a) Co s6 tin chi cüa các hoc phan phài hoc lai và hçc cãi thin vt.rçTt qua 5% so vài 

tong s6 tin chi quy djnh cho toàn CTDT. Các hoc phan duc thiRrng diem không coi là 

hoc ph an hoc lai, hoc cãi thin khi xét hang Mt nghip. 

b) Da bj k' lust trong th?yi gian hoc tilt mire cành cáo tth len. 

3. MOM sinh viên t6t nghip duc Triing cap mt bang dim ghi kt qua hoc tp 

tilrng hoc phan, có dim dánh giá theo thang dim 10, thang dim 4 và thang dim chTh 

Trong bang dim ghi rO chuyên ngành (huâng chuyên sau) hoc ngành phi (nu co). 

4. Nu kt qua h9c tp cilia sinh vien thOa man nhng quy djnh ô khoán 1 cilia Diu 

nay di vi rnt s6 CTDT tl.rng l.'rng vâi các ngành dào tao khác nhau, thi sinh viên duqc 

cap các bang Mt nghip khác nhau theo các ngành dào tao do. 

5. Sinh viên dä h& th&i gian Mi da duqc phép h9c, chi On thiu ching chi giáo dc 
quOc phOng, chiling chi giáo diic the chat thi trong thai han 5 nãm sau do, nêu bô sung dñ 
cac chilrng chi cOn thiêu va dü diêu kin thi së thrc xét tot nghip. 
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6. Sinh viên dä h& th?yi gian t6i da duc phép hoc nhung chiia dt chun dAu ra v 
ngoi ngü hoc cong ngh8 thông tin thI trong thi htn 3 näm sau do, nêu bô sung dü 
chtng chi con thiêu va dü diêu kin thI so dt.r(ic xét tot nghip. Ngay cap chüng chi ngoi 
ngU phãi cách thai diem xét cOng nhn tot nghip khOng qua 24 tháng. 

7. Sinh viên không tt nghip &rçic Nhà .tru&ng cp chüng nhn kt qua các hoc 
phân dã h9c. Nhüng sinh viên nay nêu có nguyen vçng, dixçrc quyên lam dcin xin chuyn 
qua các chucrng trInh khác theo quy djnh ti Khoãn 4 Diêu 23 ciXa Quy djnh nay. 

Chtrorng V 

NGHI HOC TAM THYI, THOI HOC, PHAN N GANH, CHUYEN KHOA, 
CHUYEN TRISOTG, HOC CUNG LUC HA! CHI.T€NG TRINH 

Diu 28. Nghi hQc tam thoi vi cho thôi hyc 
1. Sinh viên duqc quyn vit thin gui Hiu trithng xin nghi h9c tam thai và bào luu 

k& qua dã h9c mt trong các tru&ng hcip sau: 

a) Du(ic dng viên vao các 1iic Iuçmg vu trang. 

b) Bj om hoc tai nan buc phãi diu trj trong thai gian dài cO giy xác nhn cüa cci 

quan y té tlr cp huyn tth len. 

c) Vi nhu cu Ca nhân. Sinh viên phái hQc O Tru&ng It nht mt hçc kS',  không rcii 

vào cãc trii&ng hop bj buc thôi hoc quy djnh tai Diu 19 cüa quy che nay. Thii gian 

nghi hçc tam thyi vi nhu cu Ca nhân phãi duqc tInh vào thai gian hQc chInh thirc duc 

quy djnh trong khoãn 1, mlic b, Diu 6 cüa quy cheA nay. 

Hi ding Nhà tru&ng gm Hiu truâng hoc Phó Hiu tru&ng thrc u' quyn, 

Tnrang phông Dào tao,  TruOng phOng Cong tác H9c sinh - Sinh viên, Tn.thng Khoa 

chuyên mon së xem xét cho phép sinh viên duqc nghi h9c tam thai. 

2. Sinh viên duçic nghi hçc tam  thxi, truâc khi mu6n trä 1aj  tip tic hQc tp phái 

vit don gl'ri Hiu trithng It nht 1 tháng truOc khi bt dAu h9c k' mâi và Nhà tnräng 

phái thành 1p Hi dng de^ xem xét. 

3. Cho thôi hQc: can cr vào diu kin riêng, sinh viên cO the lam &m xin thôi hoc 

de^ Nhà truang xem xét và ra quyt djnh.Vic bi hoàn kinh phi dào tao  do  hOi  dng Nhã 

truang quy& dnh. 

Diu 29. Phãn chuyên ngãnh vi chuyn ngành dão to 
Các khoa chuyên iliOn có trách nhirn cOng b6 cOng khai chi tiéu dào tao  và các tiêu 

chi, quy trInh phân chuyen nganh tai  van phOng khoa và trén webte ngay ti d&u khoá 

h9c. Sau 2 h9c kS'  hoc sam hon, các khoa can Cu vào nguyen vong cüa sinh vién va kt 

qua hoc tp deA phân chuyên nganh khi k&t thüc các hçc phn chung cüa nganh, báo cáo 

nha truang deA xemrn xét ra quyt djnh. 

Vic chuyn nganh dao tao  trong Truang thrc hin theo quy djnh ve^ chuyn trithng 

duc quy djnh tai  Di&u 32 cüa Quy cheA nay. 
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Dieu 30. HQC cling Iüc hai chu'o'ng trInh 

1. Sinh viên hoc cñng lüc hai chuong trInh là sinh viên cO nhu cu dang k hoc 

them rnt chucing trInh thr hai d 	 u khi t6t  nghip dc cp dng thai hai van bang. 

2. Diu kin de^ hoc cüng lüc hai chucvng trInh: 

a) Nganh dao tao  chInh cüa chuong trInh thr hai phài khác ngành dào tao  chInh cña 

chuong trInh thr nht; 

b) Dã hoc kt thüc hoc kS'  dau tiên nãm hoc thr nht cüa chuong trInh thü nhãt; 

c) Sinh viên phài xp hang hoc krc binh thumg dr chuong trInh thu nht. 

3. Sinh viên dang hQc them chuong trInh thu hai, bj xp hang  hQc l%rc yêu cña 

chuong trInh thir nht, phài drng hoc them chuong trInh thu hai & hoc k' tiêp theo. 

4. Th?i gian t6i da &rçlc phép hoc (1i vâi sinh viên hoc cüng litc hai chuong trInh 

là th?yi gian téñ da qi dnh chp chuong trInh thr nht tai khoàn 3, Diu 6 ciia Quy ch 

nay. Khi hçc chucing trInh thir hai, sinh viên duçic bào km dim cüa nhüng hoc phn có 

nôi dung và khi lung kin thrc thong duong có trong chuong trInh thr nht. Sinh viên 

lam don xin duçc bão hxu; khoa xác nhn; phàng Dào tao  trmnh Hiu tru&ng ra quyt 

dinh. 

5. Sinh viên chi du(c xét t& nghip chuong trinh thu hai, nu dã cO dü diu kiên t& 

nghip a chuong trInh thr nht. 

6. Chi tit v8 hoc cüng mt kic hai chuong trInh và hoc van bang 2 duqc Quy djnh 

cu the theo Quy che riêng. 

Diu 31. Chuyn trtro'ng 
1. Sinh viên duqc xét chuyn truYng nu cO dü các diu kin sau day: 

a) Trong thyi gian hoc tip, nu gia dInh chuyn n(yi cu trü hoc sinh viên Co hoàn 

cânh khO khän, can thit phâi chuy&n dn truang gAn ncii cu trü cüa gia dInh de thuan  lçii 

trong hoc tip; 

b) Xin chuyn dn trumg co cüng nganh hoc thuc cüng nhOm ngành vài ngành 

dào tao  ma sinh v n dáhbc; 

c) Duçic sir dng cüa Hiu truvng hai tnx1ng; 

d) Không thuc mt trong các trumg hop không duqc phép chuyn truäng quy 

djnh tai  khoàn 2 Diu nay. 

2. Sinh vien không duçvc phép chuyn trumg trong các truang hop sau: 

a) Sinh vien dã tham du k' thi tuyn sinh theo de^ thi chung nhung không trüng 

tuyn vao truang hoc cO kt qua thi vào truang thp han dirn trüng tuyn cüa truang 

xin chuyn dn. 

b) Sinh vien thuc din nam ngoài vüng tuyn sinh quy djnh ciia trithng xin chuyn 

din. 

c) Sinh viên nãm thd nht hoac näm cui khoá. 

d) Sinh viên dang trong thai gian bi k' luat  tcr cânh cáo trâ len. 
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3. Thu tic chuyn tnrOng: 

a) Sinh viên xin chuyn tnrng phâi lam hÔ  so xin chuyn tru&ng theo rnu qui 

djnh thng nht cUa B6 Giá.o diic và Dào tao. 

b) Hiu tnrông truàng DHKTCN cO quyên quyêt djnh tiêp nhn hoc khong tiêp 

nhn. Vic cong nhân các hQc phn ma sinh viên chuyn dn duçic chuyn di kt qua và 

s6 hoc phn phi hoc b6 sung dira trên ca si so sánh CTDT cüa Tru&ng sinh viên xin 

chuyn di và CTDT tuGng Irng cüa trtthng DHKTCN. Khoa xác nhn và de nghj, phàng 

Dào tao  trinh Hiêu trnng ra quy& djnh. 

Chu'ong VI 

X11 L VI PHJM & BIEU KHOAN Till HANH 

Diu 32. Xii 1 k luãt dii vó'i sinh viên, can bô vi pham các quy djnh ve^ thi, 
klein tra 

1. Trong khi dij.kirn tra thi.thng xuyên, chun bj tiu Iutn, thi 1ct thUc hçç phân, 

chun bj dô  an, khoá 1un nu vi pham quy ch, sinh viên sê bj xi'r 1 k' lut di vâi hoc 

phn dã vi pham. 

2. Sinh viên di thi ho hoäc nh& ngiRi thi hO,  du bj k' 1ut O mirc dInh chi hoc tap 

1 nàrn di vâi trurng hop vi pharn 1n thir nht và buOc  thôi hoc d6i vfi tru?Yng hcip vi 

pham ln thir hai. 

3. Trir tru?ing hop quy dnh tai khoàn 2 cUa Diéu nay, tu' rniic dO sai pharnma 

khung xu 1 k' luit di vâi sinh viên và can bO coi thi vi pharn duc thi.rc hin theo các 

quy dnh ciia Quy che^ tuyn sinh dal h9c, cao dng he chInh quy do BO trmng Bô Giáo 

ducvaDão tao ban hành. 

Diu 33. Pham vi áp dçing và diêu khoãn thi hành 
Quy ch8 nay duqc ap dung cho tht cã các khoá dào tao Dai h9c he chInh quy theo 

He thng tin chi ciia tri.thng DHKTCN - Dai hoc Thai Nguyen k6 tü hçc kS'  I nãm hoc 

2017-2018, thay-the^ cho các Quy che dào tao  theo he tMng tin chi ciia Nhà truing d 

ban hanh tri.rOc day. Các khoa chuyên mon cO trách nhirn pho^ bin và lam rO các noi 

dung Quy che^ nay dn tirng sinh viên cüa khoa.Vic diu chinh, b6 sung các diu khoán 

ciia Quy che^ do Hiu trithng quyt djnh. 

U TRTRNG 

y DIHQC 
*( K?THTJAT 

\CONG NGRIC1 

Nguyn Duy Cu'ong 
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