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Diu 24. Thi,rc tap,  lam dô 	an hoc khoá 1un t& nghip ...................................................................... 16 

Diu 25. 	Dánh 	giá dO^ 	an, khoá 	lun tt nghip ..................................................................................... 17 

Diu 26. Diu kin xét tt nghip vâ cong nhn têit nghip .................................................................. 17 

Diu 27. Cp bang t& ng1iip, bâo h.ru kt qua hçc tip, chuyén ba1  hInh dào tao................................ 18 



ChucingV 	 .19 

NGHI HOC TAM THOI, THOT HOC,  PHAN NGANH, CHUYEN KHOA, CHUYEN TRUONG, HOC 
CUNG LUC HAT CHUCNG TR1NH .......................................................................................................19 

Diu 28. Nghi hQc tam thii và cho thôi hoc .......................................................................................... 19 

Diu 29. Phân chuyên nganh và chuyn ngânh dào t?o ........................................................................20 

Diu 30. Hçc cüng hic hai chisang trinh................................................................................................20 

Diu31. Chuyn tru&ng ........................................................................................................................ 21 

ChiiangVl................................................................................................................................................. 21 

XUL 	Vi P1-L'M & DIEU KHOAN THI HANH...................................................................................21 

Diu 32. Xir I k' Iut di vi sinh vién, can bô vi pham các quy djnh ve^ thi, kim tra ......................21 

Diu 33. Phm vi áp ding và diu khoãn thi hành................................................................................22 



Chwrng I 

NHCrNG VAN BE CHUNG 

Dieu 1. Phtm vi diu chlnh Va dôi tuqng áp ding 

1. Quy che nay quy djnh dào tao dai hçc he chinh quy, lien thông chInh quy, van 

bang 2 chInh quy (g9i chung là dào tao di h9c chInh quy) theo he thng tin chi ti 

Tnrng Di hQc KY thut Cong nghip - Di hoc Thai Nguyen (sau My có the viêt là 

TruOng, Nhà trixng, hotc Tru?ng DHKTCN), gm: chuong trinh dào tao, tO^ chirc dào 

tao, dánh giá kt qua hoc ttp, xét va cong nhân t& nghip. 

2. Quy che nay áp dung cho các khoá dào tao dai  hoc chInh quy theo he th6ng tin 

chi tai  Tmng DHKTCN và các don vi, Ca nhân lien quan. 

Dieu 2. Sinh viên 

1. Sinh viên cüa Trueing DHKTCN là nh&ng ngithi dä có quyêt djnh tnlng tuyn 
cOa các cap có thtm quyên vào Trung. 

2. Sinh viên dtr thInh là sinh viên dang hoc a trithng dai  hoc khác, can b6 dang 

Cong tác tai  các Co quan, xi nghip, vin nghiên ciru... Co nguyen v9ng dang ky' hoc mt 

so hoc phan. De duqc nhp hoc, sinh viên du thInh phãi np h6 so xin hoc theo mâu cüa 

Nhà tnxong; có the phái du kirn tra diu kin dau vào theo quy djnh cüa NM trithng; 

phãi thirc hin cãc nhim vu h9c tap, dóng h9c phi nhu sinh vién chInh quy nhung chi 

duçc cAp chüng chi mon hçc, không thrçic huang các che d6 cüa sinh viên. 

Biêu 3. Tin chi, h thông tin chi Va h9c phi tin chi 

1. Tin chi 

Tin chi (TC) là don vi quy chuAn dung de tInh khôi lucmg hçc tp cUa sinh viên. 
Mt TC thrçc quy djnh bang 15 tit hçc l thuyt (trong chuong trInh dào tao  và tO chüc 
dào tao, thwmg ITC cüa hoc phAn 1' thuyt gm 10 den 12 tiët hoc !y thuyt + 3 den 5 
tiCt dành cho các ni dung thào 1un, huó'ng Min bài tip,  On tp và kim tra); 30 tit th?c 
hành, thI nghim; 60 tit thrc tap tai  Trung tam thi,rc nghim, lam tiu luân, bài tp lOn, 
do an hoac khóa 1un t& nghip và thirc tp t& nghip. 

- Mt tiêt hQc ly" thuyêt, thâo lun, thirc hành, thi nghim duc tInh bang 50 philt. 
Rieng di vOi thirc hành tay ngh 	 u hay thirc tip,  mt tit dc tInh bang 60 phüt. 

- Doi vài nhUng hoc phan l thuyt hoac thirc hành, thI nghim, d tip thu thrc 
mt tin chi, sinh viên phãi dành trung binh 15-30 gia d chuAn bj và tu hQc. 

2. He thng tin chi 

Dào tao  theo he thông tin chi là phuong thüc dào tao  trong do sinh viên chü dng 
hra chon hoc timg hçc phan (i.uân theo mOt  so^ rang buc duc quy djnh truàc) nhãrn tich 
My tlrng phan, tin tOi hoàn tAt toãn b chuong trInh dào tao  và du?c cAp van bang tt 
nghip. 

Trên co s& lucrng hOa qua trmnh dào tao  thông qua khái nim tin chi, he thing tin chi 
tao diu kin ti da d6 cá nhân hóa qua trInh dào tao,  trao quyn cho sinh viên trong vic 
dng k sap xp ljch hoc, tIch My các hoc ph An, sap xp thai gian h9c a truang, thai gian 



tot nghip, ra tnr?ng. Ve^ phn mInh, sinh viên có trách nhim phát huy tInh tich circ, chü 
clng & thich üng vâi quy trinh dào tao  nay va de dt nhng kt qua tt nhât trong hoc 
tap, rèn 1uyn. 

3. Hoc phi tin chi 

Hoc phi tin chi là dccn vi dung de lucmg hóa chi phi cña các hoit dng giãng day, 
h9c tp tInh cho tirng hoc phn. Hoc phi sinh viên phãi dóng trong mi h9c kS'  duçic xác 
djnh can ci'r theo s6 h9c phn ma sinh viên dang k và duge chp nh.n, bang tng s6 hc 
phi tin chi cüa tt'rng hoc phn. HQc phi tin chi cüa mi hoc phn bang s6 tin chi h9cphi 
quy dnh cho hQc phan do nhân vâi mire tin hoc phi/i tin chi hoc phi cüa hQc phân. 
Mire tiên h9c phi/ 1 tin chi hoc phi cüa tirng h9c phan do Hiu trtrâng quy djnh theo tlng 
hpc k' dira trên các quy djnh hin hành cüa Nhà nuOc. 

Diu 4. Chiro'ng trinh dào tao, de cirolig chi tiêt 

1. Chucing trinh dào tao  (CTDT) the hin rO: di ti.rng dào tao,  diu kin nhp hoc 
và diu kin tit nghip; chun dâu ra cña CTDT; kh& lixçng kin thirc l thuyt, thrc 

hành, thirc tap;  ke hoach dào tao  theo th?yigian thit k; phucing pháp và hInh thirc dào 

tao; cách thirc dánh giá kt qua hc tip;  các diu kin thrc hin CTDT. 

MOM CTDT duçic gn vài mt chuyên nganh, mt ngành (kiu don ngành) hoc vOi 
mt vai ngành (kiu song ngành; kiu hai van bang) và duçic cu true tir các hoc phan 
thuc hai kMi kin thirc: giáo d%ic dai  cuong và giáo diic chuyên nghip. 

a) Kh& kin thirc giáo dic dai  cung (gm các hoc phan thuc các linh virc khoa 
h9c xa hi, khoa h9c nhân van, khoa h9c tir nhiên) nhm trang bj cho ngirri hoc nn h9c 

van rng, CO the gi9i quan khoa hoc và nhân sinh quan ding dan, hiu bit ve tir nhiên, 
xä hi va con ngiRi, nm vung phuong pháp tu duy khoa h9c, bit trân trong các di san 

van hod ct'ia dan tôc và nhân loai, có dao  dirc, nhn thic trách nhim cong dan, co' náng 

1irc xây dung và bào ve dt nuâc. 

b) Khi kin thirc giáo diic chuyên nghip duçxc chia thành 2 nhOm: nhOm kiên thirc 
co sâ (kin thirc co s('y cia ngành hotc lien nganh) và nhóm kin thic chuyên ngành 
nhãm cung cap cho ngui hoc nhfrng kin thirc và ky nãng nghe nghip can thit. 

2. De cuong chi tit cia tirng h9c phtn phi the hin rô s6 'I'C; phân b6 thai lucng 
l thuyt, thirc hành, thI nghim; mô tá tOrn tt ni dung hoc phn; các hc phân tiên 
quyt, hoc phn song hành, hoc phan hçc truOc (theo dung tin trinh dào tao  cia chuong 
trinh); mii.c tiêu h9c phan; chun dau ra: chun kin thic, ky nãng; các ni dung chinh; 
ni dung dánh giá, each thire dánh giá hoc ph an và mire d6 nãng lirc yêu can (nhm dat 
duçc và dánh giá duçe mire d6 hoàn thành theo ehun dau ra); gião trinh, tài 1iu tham 
khão cho sinh viên. De euong chi tit các hçc phn do Tru&ng Khoa phê duyt trên co si 
kt lun cia Hi dng Khoa, Cong b6 cing CTDT va duçic giáng viên giâi thiu cho sinh 
viên ngay trong bu& hoc du tiên cia hoc ph.n. 

Tong s o^ tin chi quy djnh cho mi chucrng trinh h di hQc: 

- Di vài khi ngành k5 thut, ti'r 150 dn 180 tin chi; 

- D6i vâi khi ngành cOng ngh, kinh te và ngôn nü Anh, tir 120 dn 150 tin chi. 

- Doi vài các chuang trinh khác: theo de an riêng. 



3. Vic xay dixng CTDT; chinh sira, bO^ sung CTDT djnh kS'  hoc btt thii?mg phái 

dLrçlc thirc hin theo Quy che hin hành cüa Trithng và duoc Hiu tru1ng k ban hành d 

trin khai thrc hin. 

Diêu 5. Hçc phân 

1. Hçc phn là kMi lucng kin thüc tuang di tr9n vçn, thun tin cho sinh viên 

tIch luy trong qua trInh hoc tap.  Phn hrn các hoc phn có kh6i lucing tir 1 dn 4 tin chi, 

trir mt s o^ hoc phn dic bit nhu thirc tap, khóa lun, M an t6t nghip có the có khi 

liicing lan horn. Ni dung cüa mt h9c phAn duçic b6 trI giãng day trçn vçn và phân b 

du trong mt hçc k)'. MOM h9c phn du có ma s6 riêng thng nhAt trong toàn truxng và 

CO the di.rçic sir dicing trong nhiu CTDT vOi cilng khi krçrng và ni dung. 

2. Các loi hc phn: 

a) HQc phAn bat buc là h9c phAn bat buc sinh viên phái tIch luy cO ni dung chira 

drng nh&ng kin thirc chInh yu cüa mi CTDT. 

b) HQc phAn tir ch9n là hc phân chtra dirng nhung ni dung kiên thirc cAn thiCt, 

nhung sinh viên dirçrc tir ch9n theo hung dn cüa Nhà tru&ng nhArn da dang hod hu(cng 

chuyên mon. 

c) H9c phAn Wong duang là mt hay mt nhOm h9c phAn thuc CTDT cUa mt 

khóa, ngành khác dang to^ chrc dào to ti Trueing hoc ti mt dan vi khác trong va 

ngoai Dai  hoc Thai Nguyen du(rc phép tIch lily d thay cho mt hçc phAn hay rnt nhOrn 

h9c phAn trong CTDT. 

d) Hc phAn thay the dirc sil dung khi mt hoc phAn cO trong CTDT nhung nay 

không cOn t6 chüc giãng dy na; hoc chua N diu kin t6 chüc giãng day (do qua It 

sinh viên; nhà trtrrng không the b6 trI di.rc trang thi& bj hoc giãng viên). HQc phAn së 

duçic thay the bAng mt hoc phAn khác dang duçrc to^ chi.'rc hoc có the to^ chtrc giãng day. 

Các hoc phn hay nhóm hoc phcn tucrng dzrnng hoc thay the do b5 phan hogc dan vi 
quán 1,i5  chuyên mon de xuá't, Hiu trzthng phi duyçt trit&c k/il bOJ sung cho CTDT trong 

qua trmnh t6 chic dào tqo. NhiThg hoc phdn nay dir(yc áp ding cho tat cá các khóa, cOc 
ngành hoc chi dzrqc áp ding hgn chê' cho mt so' khóa, ngành. 

c) 1-IQc phAn tiên quyt: Hçc phãn A là h9c phân tiên quyêt cüa hoc phAn B, khi 

sinh viên mun dang k 	 k hoc h9c phAn B thI  phãi däng hoc và thi dt h9c phAn A. 

d) Hoc phAn h9c trixOc: H9c phAn A là h9c phAn hoc truâc cüa hoc phAn B. khi sinh 

viên mun dang k hoc hoc phAn B thI phài dng k và hoc xong h9c ph An A. 

e) Hçc phAn song hành: Các h9c phAn song hành vâi hoc phAn A là nhung hoc 

phAn ma sinh viên phài theo hoc trisàc hoac hoc dông th?yi vài h9c phAn A. 

Hçc phAn dc bit: Các hoc phAn dc bit là cac h9c phAn khong tinh tIch lily tin 

chi nhung sinh viên phãi hoc và thrçc cap chrng chi mâi dñ diu kin tt nghip bao 
gm: hçc phAn giáo ditc quc phOng, h9c phAn giào duc the chat, hçc phAn thI dim. 

g) Hc phAn dc thü: Các h9c phAn chU yu mang tinh chat tIch lily nang lirc va k 

nãng, hinh thtrc dánh giã Va each tinh dim tng kt di vOi các hQc phAn nay cO the 

duçrc ap dung riêng. Các h9c phAn dc thu do Hi dng khoa de^ nghj, Nhà trtthng xcrn 

xét và quy& djnh. 



Chtroiig II 

TO CHUC DAO TAO 

Diu 6. Bang k nhp hQc và sap xêp ngành dão tao 

1. Can ci.ir vào quy cM tuyn sinh hin hành và phumg an tuyn sinh ciia Nhã 
trumg & tüng näm, Hi Ong tuyên sinh Triimg cong bô ngành dào tao  (hoc nhOm 
nganh) cüa sinh viên trüng tuyên vào Trumg. 

2. D& vâi truOng hop tuyn sinh theo nhóm ngành dào tao  trong k' thi tuyn 
sinh, dâu khoá h9c Nhà triiOng cong bô cong khai chi tiêu dào tao  cho tirng chuyên 
ngành dào tao hoc trng ngành dào tao  (CNDT). Can cü vào dáng k ch9n CNDT, diem 
thi tuyên sinh và kêt qua h9c tap, Nhà tnrO'ng sap xêp sinh viên vào các CNDT. Mi sinh 
vien dirçic dang k mt so nguynv9ng ch9n CNDT theo thir tir ilu tiên. Hiu tmng quy 
djnh so h.rcing và tiêu chi cu the dôi vi trng CNDT de sinh viên däng k. 

3. Khi nhp hoc, sinh viên phài np cho Nhà tnrng dy dü nh&ng giy t theo 
quy dnh tai Quy chê tuyên sinh, dai  h9c, cao dang he chInh quy hin hành Va duçc Hi 
dông tuyên sinh thông báo chi tiêt trong giây báo nhp hoc. 

4. Sau khi nhp h9c, sinh viên duçic Nhà trithng cp the sinh,  vien, cung cap thông 
tin ye CNDT, ni dung và kC hoach hoc tp toàn khóa h9c, quy chê dào tao,  nghia vii và 
quyên igi cüa ngithi hoc. 

Dieu 7. Lop sinh viên, chü nhim lop và c van hçc tp 

1. Lap sinh viCn t0A  chirc theo khoá h9c cña CNDT. LOp sinh viên duy tri trong Ca 

khoá dào tao,  có ten riêng, cO lop truâng, he thng doàn, hi sinh viên. Mi lOp sinh viên 

cO mt chü nhim. 

2. Chü nhim lOp có the' kiêm vai trO c, vn hoc tip cho sinh viên; vai trô và trách 

nhim cUa chü nhim licp dLrcrcquydinhtrongQuycheAc6ngtdcsinhvi6ncflaTru6ng. 

3. Ban chñ nhiêm khoa phân cong giãng viên có kinh nghim dam nhim vai trO cô 

vein hoc tp cho 1 lap sinh viên hotc cã khOa sinh viên. Vai trO và trách nhim cüa c 

vn hoc tp duçic quy dnh trong Quy cM cOng tác sinh viên cüa Triing. 

Dieu 8. ThOi gian và ke^ hoch dão to 
1. Nhà trung tÔ chirc dào tao  theo khoá hoc, nãm hçcvà h9c k' 

a) Khoá hoc là khoãng thai gian chun &rçc thit k& de sinh viên hoàn thành mit 

CTDT, cu th: 

- 4,5 nãm cho khi nganh ky thut (5 näm d6i vOi niêng các khOa tuyn sinh tiir näm 

2015 tra v6 truâc); 4 nãm cho khôi ngành cong ngh, kinh te cOng nghip Va ngôn ngü 
Anh cho nhung ngthii cO bang tt nghip trung h9c ph6 thông hoc ti.rnng diiang. 

- 2 näm cho khi ngành ky thut và cOng ngh; 1,5 nãm cho khi ngành kinh tê 
cOng nghip d& vOi nhung ngi cO bAng t& nghip cao dAng cüng ngành dào tao. 

b) Mt näm hoc gm hai h9c ki chInh, mi hoc ki chInh có It nh.t 20 tuân, trong 
dO thung dành 15 tun cho các hoat dng giãng day, hoe tap,  kim tra và 3 dn 5 tuân 

thi két thitc hoc phan. 
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Ngoai hai hoc kS'  chinh, Nba tnthng t6^ chirc hQc k' phi (hoc kS'  he) nhrn to them 
ccr hi h9c tap cho sinh viên hQc 1i, hoc cãi thin. Sinh vién dang k3 hoc lai,  hoc cái 

thin trong hoc kS'  phi trén ca s& tr nguyen, không bt buc và không duçc min giãm 
hçc phi theo quy dinh thu a hçc k' chinh. 

Thôi gian biêu tiên hành các hot dng hoc tp giáng dy và ljch tÔ chirc dánh giá 

trong mi hQc kS'  ke cã các ngày nghi iL nghi Tt duçic quy dinh trong ke hoach hoc tap 
chung do Hiu trithng ban hành hang näm. 

2. Can c(r vào kh& lucing và ni dung kin thirc thi thiu quy dinh cho cac CTDT, 

Phông Dào t?o  ti.r van và Hill trtr&ng quyêt dinh diêu chinh dir kin phãn b6 s6 h9c phn 
ci the cho trng näm hoc và hoc kS'. 

3. Tb&i gian tôi da hoàn thành CTDT cu th: 2 1n thôi gian thit U cho chircmg 
trInh quy dinh trong Khoãn 1 cüa Diu nay. 

Các d6i tuqng duqc hi.rrng chinh sãch uu tiên (tru tiên 1 và 2) theo quy dinh tai 
Quy che^ tuyn sinh dai  hoc, cao dâng h chinh quy không bj h.n che^ ve^ thai gian thj da 
de^ hoàn thành chumg trInh, tth khi thuc din bj buc thôi hoc. 

Diêu 9. TOO chtrc lop hoc phn vi diu kin m& hip 

Lap h9c phân &rqc to chirc dira trên thai gian thiêt k6 cUa tirng CTDT theo k' va 

kt qua dang k hoc tp cüa sinh viên. Mi lap h9c phn có thai khoá biu, lich thi, ma 

s6 riêng; có mot lap tnr&ng, lap phO do giáng viên phii trách h9c phn chi dinh. 

Thy theo sô luqng sinh viên, so iap hoc phAn c&n th chrc, ca sâ v.t chtt va giãng 
viên cüa Nhà truang, PhOng Dào t?o  sp xep thai khóa bi&u hoc tip, ljch thi kt thüc hoc 
ph.n cho phü hop. 

- So lucmg t6i thiu de xem xét ma lap hoc ph&n trong h9c k' d6i vâi các h9c phAn 

l thuyt IA: 40 sinh viên dang k) trong hoc kS'  chinh và 30 sinh viên däng k trong hoc 

k' phii cho da s6 các lap hoc ph .n ma trong hQc ks'. 

- So lizcing thi thi-  d xem xét ma lap hoc phn trong hoc k d6i vài các hoc phn 

thirc hãnh, thi nghiêm và thirc tp ti thiu 10 sinh viên dang k cho da so các hoc phân. 

Nu s6 hrcing sinh viên dang k it horn quy dinh nói trên, lap hoc phn sa bj hüy Va 

sinh viên phài däng k)" chuyn sang các lap hoc phAn khác cho dü khi luçmg hoc tap tôi 

thiu quy dinh cña h9c ks'. Trong các tru&ng hçrp dc bit, don vi quàn l chuyên mon có 

the d nghi de' Nhà trtthng se xem xët và quyêt dinh. 

- Di vài sinh viên khOa cu6i, nu không cO các hoc phn thay the duce ma hoc s 
sinh viên dàng k lap hoc phn không dü si s6 d8 ma lap, cO the däng k)' nguyen vQng 
xin ma lap riêng. Mirc hoc phi cho cãc hçc phn nay së tInh theo mirc phi cüa các h9c 

ph.n b6 sung trong Quy dinh ve mirc hoc phi cüa Tru&ng. 



Diu 10. Trách nhim cüa Nhà trir&ng và sinh viên trong vic däng k hoc phn 
1. Trách nhim cüa Nhà trtrYng 

Du mi näm hoc, Nba tnràng thông báo cong khai ke^ hoach hçc tp du kin cho 

tirng CTDT trong tfrng hoc kS',  dr kiEn quy mô và sô lOp hoc ph.n së m&, 1it kê cac hoc 

ph.n bt buc và tr ch9n dir kin së t6 chirc. 

Du mi hoc kS'  (thiing là tn.rOc thai dim bt dAu hoc 	2 tu.n), Nhà tnthng 

thông báo cho sinh viên ke^ hoach dang k hoc phn, nhung hoc phn së giãng day trong 

hoc kS'  và thai khóa biu cüa tirng hoc phn tlwng üng. 

2. Trách nhim c6 van hoc tap 

Tu van, h6 trçi sinh viên trong vic xây dirng ke^ hoach h9c tap,  dãng k hoc phAn 
(DKHP) theo dung quy djnh cüa Nhà tn.rôiig. 

3. Trách nhiêm cUa sinh viên 

Tt cã sinh viên phãi thic hin dang k hoc phn theo ke^ hoach cUa Nba trir?ing 
truâc khi hoc k mâi bt du. 

Tu' theo khà nang Va diu kin hoc t4p cña cá nhãn, sinh viên nên tham khão c 
van hoc tp v các hoc phn dr djnh së dang k trong hoc k' del  dixçic Pr vn và hox  tr(Y 
dängk. 

Sinh viên chju trách nhim ve^ vic báo mt tài khoãn däng k, kt qua dang k cUa 
Ca nhân; phãi chü dng in thai khóa biu de^ tham gia hoc tp ngay tr du hoc ks'. 

Diêu 11. Thoi gian, phtroiig thtrc däng k và so" tin chi däng k 

1. Th?ii gian 

Trwfic mi hoc kS'  chInh tü 1 dn 2 tuân, tnrOc hoc k' phii (kS' he) 1 tu.n. 

2. Phuxmg thirc dang k 

- Thrc hin DKI-[P theo kê hoach cüa Nba tnr?mg (co thông báo va huâng dn cu 

the khi thuc hin). 

- Vic dang k các hoc ph.n së hoc cho trng hoc kS'  phài bâo dam di&u kin tiên 

quy&t cüa hoc ph.n và trInh tr h9c tap quy djnh cho trng CTDT cu th& 

3. so tin chi dang k 

Kh6i hrqng hoc t.p ti thiu va t6i da ma mi sinh viên phãi dang k3" hoc trong môi 

h9c k' chInh duçic quy djnh nhu sau: 

a) Ti thiêu 14 tin chi dôi vài nhUng sinh viên xp hang h9c lirc binh thung; tM 

thiu 9 tin chi di vài nhUng sinh viên xp hang hoc lirc yu; 

b) Sinh viên thuc diên Cành bão két qua hoc tap, so tin chi dang k duc quy djnh 

trong Khoãn 3, Diu 23 cüa Quy djrih nay; 

c) Khong quy dnh khi luvng hQc tp ti thiu dM voi sinh vien xp hang sinh 

viên nãm thu cuôi (thuc din di Thirc td p t& nghip và lam Man tot nghip) Va sinh 

viên dang k' a h9c k' ph. 
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Diu 12. Bang ky hoc 1.i, hoc tiêp và h9c cãi thin diem 
a). Sinh viên có dirn h9c phn (theo thang dim hd 4) cUa hQc phn bat buc là F 

thi phãi däng k h9c lai  hoc phn do hoc thi lai (néu co) cho dn khi dat dim A. B, C 

hoic D. Di vOi nhitng h9c ph&n dang con to chirc dào tao  sinh viên bt buc phãi däng 

k hoc lai nhung hc phn dO, chi nhng h9c phAn khong cOn to^ chirc dào tao nüa sinh 

viên mcci CO the dang k hc các hoc phn thay th. 

b). Sinh viên cO dim h9c phn cUa h9c phAn tr ch9n là F có the dang k hoc lai 

h9c phn do hotc di sang hçc phn tij ch9n tixang duang khác. 

c). Sinh viên lam dO^ an hoc khOa lun t& nghip ma không hoàn thành trong hQc 

k' cO the clang k lam tip a hçc k' tip theo (nu &rçic giãng viên huàng dn dông ). 

d). Sinh viên cO dim h9c phn dat  D duçc phép clang k h9c cãi thin dirn hoc 

clang k thi cãi thin dim (nu co). Phu thuc vào khã nãng clap irng cüa Nhà truOng, 

sinh viên CO dim h9c phAn dat  C CO the duçic clang k h9c cãi thin dim hoc dang k 

thi cai thin dim (nu cO). 

e). Sinh viên dang k hQc 'at,  h9c cãi thin dim phãi np hoc phi theo quy dinh 

cUa Truang. 

1'). Sinh viên clang k h9c tip, hoic thi lai hoc phn nào (nu cO) phãi np them 

50% hoc phi hoic Id phi tucmg 1rng cOa hçc phân dO. 

Biêu 13. Rut bót h9c phn da dãng k 
1. Vic rOt hoc phn giOp sinh viên cãi thin duçic kt qua h9c tap. 

2. Thai gian 

a) Trong 2 tuân dâu hQc k' chInh hoc trong 1 tuân cOa hQc k phu (kS' he) theo 

thông báo cOa Nhà truOng. 

b) Truâc khi thi k& thOc h9c kST khoãng 2 den 3 tuAn theo thông báo cOa Nhâ 

truang. 

3. Phtrang thi:rc: thl:rc hin trijc tuyn tai dja chi http://dkmh.tnut.edu.vn  hotc lam 

dan gCri PhOng Dào tao  thông qua Van phOng Khoa. 

4. Khi rOt h9c phn, sinh vién phài can d& tng so tin chi tIch lOy  phO hp vai xêp 

hang sinh viên näm thi.r, dim trung bInh h9c k' và dim trung bInh chung tich Ifly  de 

tránh bj cành báo hoc tip. 

5. Nëu rOt hQc phAn trong thyi gian quy cljnh bâi Khoãn 2, Miic a cOa Diu nay, 

sinh viên không phái np hoc phi cOa hçc phn dä rOt; nu rOt hoc ph.n trong thai gian 

quy djnh bai Khoãn 2, Miic b cOa Diu nay, sinh viên se nhn dirn Z, không tinh diem 

nhi.rng vn phài np hoc phi h9c phAn do; nu sinh viên không rOt hoc phn quy djnh 

trong Khoân 2 cOa Diu nay ma tir ' bO h9c se phãi nhn dim 0 và van phäi np hc phi 

các hpc phn dO. 

6. Chi sau khi cO xac nhn cOa PhOng Dào tao  do giàng viên ph%1 trách lap hc phân 

thông báo, hotc thông tin xác nhn trên trang clang k h9c (tai http://dkmh.tnut.edu.vn) 

sinh viên mai thrc phép drng hc trCn lap di vOi các hoc phtn xin rOt. 
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Chirong III 

DANH GIA Kt  QUA HOC TAP 

Diu 14. Dánh giá h9c phân và chuyn dim hçc phân 

1. D& vci h9c phn chi có l thuyt hotc Co cá l thuyt và thirc hành: 

a) Thy theo tInh cht cüa hoc phn, dim tng hçp dánh giá h9c phn (g9i tat là 

dim hoc ph An) duçc tInh can cr vào dim qua trInh, gm mt ph .n hoc tAt cã các dim 

dánh giá b6 phn: dim kim tra qua trmnh; dim kim tra thu?.mg xuyen trong qua trInh 

hoc tap;  dim bài tap,  nhim vii ve nhà; dim dánh giá phAn thrc hành; dim tiu 1un, 

va dim thi k& thüc h9c phin. Trong dO dim thi k& thüc h9c phim là bat buc cho mi 

tnrng hop và có trong s6 là 60%. 

b) Mi hoc phim l thuyt phài dam bâo 1-2 dim kim tra qua trInh và 1 dim thng 

ho cho các dim kim tra thung xuyên, dim bài tsp,  nhim vii ve nhà. SS krcng bài 

kirn tra ngitn (15 phüt) Va s OA lucmg bài tp np do b6 mon quyt djnh theo de cuang chi 

ti& cüa mi hoc phim dã thrçc Hi dng khoa thông qua và duçc quy djnh cong khai 

trong dê cuong chi tiêt cüa hoc phAn. 

c) Giáng viên phii trách h9c phiin tr?c tip ra de Um tra và cho dim dánh giá b 

phn. 

2. DM vi hoc phAn tiu lun, d6 an mOn hoc và d6 an hoc khóa lun tt nghip 

(gçi tt là d6 an), dim h9c phn là dim chAm hoc dim bão ve báo cáo tiu 1un, d 

an. 

3. D& vi hoc phim thi nghim, thirc hành, thrc tip,  dim hoc phim là dim chAm 

hoac dim bão v6 báo cáo thi nghim, bài tp thirc hành, thirc t.p. 

Dieu 15. Min thi, min hQc và chuyn dim h9c phn 

1. Min thi vã thtr&ng dim: 

Các trw&ng hcxp dwcic xét mien thi và thtc&ng dié'm: 

- Sinh viên dtt thành tich xuAt sac hoc dac  bit trong qua trInh h9c (theo tiêu 

chi do Khoa cOng b6 vào dim hQc k3i); 

- Sinh vién dt giãi (tr khuyn khIch tth len) trong các kS'  thi Olympic cap quc 

gia; là thành viên dir thi Olympic quc t; dt kt qua xuAt sac trong các cuc thi chuyên 

d cAp tru?mg; cO báo cáo khoa hoc cAp Dti hoc, cap  quôc gia; 

- Sinh viên dtt thành tIch trong các k5 thi, San chai khoa hoc, cOng ngh, k 

thuât, the diic the thao edp truông, cap Quôc gia; Sinh viên cO thành tIch trong hoot dng 

h6 trç, dn dAt các nhOm sinh viên trong hoc tp dt kt qua tt dtrçic giáng viên phii 

trách lop hoe phim ghi nhn. 

T6 chic xét mien thi và thwóng dkm: 

Các Khoa to^ chtTrc xét min thi và ghi dim thuing vào tng kt cho mon hoe cO 

lien quan trrc tip dn các truOng hop duçc min thi, thuing dim nêu trên (vOi sr dng 

cña giáng viên giãng dy lop h9c phim) và chuyn cho Nhà tru(Yng xem xét, quyêt 
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dnh. Nu h9c phAn dã thi và dã cO dim thI dirn thithng duqc cong váo diem tng két 

hoc phn hoAc ghi vào mic dim chuyn/bão hiu. 

2. Min hçc và chuyên dim: 

Các trung hop duçvc xét min h9c và chuyn dim: 

a) Dã CO dim dat mon hoc (hoc mon thong &rong) a cñng b.c, he dào tao 

trong khóa hc dA dixccc cAp bang tai  Tru&ng DHKTCN. 

b) Dã có dim dtt mon hoc (hoac mon tuong ducing) a cüng bc, he dào tao 

trong khóa hoc trrnfic dO tai  truang DHKTCN khi dirge chuyn tr he chInh quy sang h 

vira lam vi'ra hçc (VLVH). Thai han  xét min bang thai gian dào tao  tôi da cüa chuong 

trInh VLVH tInh tr thai dim nhtp hoc chInh quy den thai dim xét. 

c) Dã dat  kt qua cao trong k' kirn tra ngoi ngU khi nhp h9c (nu co) hoc Co 

các chimg chi ngoai nga dat  yêu cAu: dirge xét chuyn dim cho các mon ngoi ngCr theo 

các quy djnh riêng cila Tnrang. 

d) Sinh viên tham gia hoc tp và có bang dim hçTp le ti CáC co sâ dào tao 

(truang di hoc, cao dang, hQc vin) khác trong và ngoài nuOc, dugc sir dng ' cüa Nhà 

tri.rang thi dirge xem xét cong nh.n dim cho các h9c phn trong CTDT. 

e) Dim thi lai cüa các hoc phAn d.c thU (quy djnh theo Miic g, Khoàn 2, Diu 

5) dirge chuyn dim. 

Td chic xét mien hoc và chuyn didm: 

- Trixâng phOng dào tao  xét min h9c Va chuyên dim vào dim t6ng k& cho mon 

hoc có lien quan tnrc tip dn các trumg hgp dirge min h9c và chuyCn diem nêu trên. 

Các tnrOng hop dc biêt can tham khão ' kin cUa các Khoa, Bô mon chuyên mon truac 

khi ra quyt djnh. 

- Riêng truOng ho cTp (d), Hi dng khoa và truang các khoa CO lien quan (nu co) 

xcm xét các hoc ph an duoc quy di, trinh Nhà triiang xem xét quyt djnh; 

3. Min hQc và ghi dim mien: 

Các trlr&ng hçrp dirov xét min hoc và ghi dié'm mien: 

- Da dat  chirng chi hoc dä hoàn tAt các h9c phmn ChInh trj, Giáo diic quc phOng 

(GDQP), Giáo dçic the chAt (GDTC). 

- Dã cO dim dat  mOn h9c dirge Truang DHKTCN xác djnh là mon thay the trên 

co sa xern xét hai CTDT cUa hai tru&ng a cUng bc, he dào tao tai các truang khác (áp 

dung riêng cho he dai  hoc bang 2). 

- Ba CO dim dat  mOn h9c dugc Trithng DHKTCN xác djnh CáC mon thay the trên 

ccr sà xem xét hai CTDT cUa bc cao clang và CTDT cUa Tnrông DHKTCN (áp dung 

riêng cho he dai  hoc lien thông). 

To chtc xét mien hoc và chuyén diém: 

Hi dng khoa và Tnring eác Khoa cO lien quan (nêu cO) xác djnh các hoc phàn 

dirge min h9c và ghi dim min, trInh Nhà truang xem xét quyt dnh. 

Tng s6 tin chi dirge xét min không qua 20% tong so tin chi cUa CTDT. 

9 



4. Cong nhn tin chi tich lily và mien hQc 

- Nhà trung có the xem xét cong nhan sinh viên dd tIch my và cho phép sinh 

viên min h9c 1T1t s6 tin chi thuc CTDT trmnh Q dai  hoc, di vâi cac tru1ng hçrp: sinh 

vien lien thông cao ding len di h9c; sinh viên hoc van bang 2; sinh viên ttr truOng khác 

chuyn v Tru?mg; sinh viên cüa Tru&ng dn hoc ti trurng khác theo các chwxng trInh 

hop tác, lien kt dào tto cüa Nhà tnrông. 

- Két qua xét di vi các trumg hop nêu a Khoân 1, Diu nay can cr vao sir so 

sánh kt qua hoc tap cüa sinh viên i trInh M cao dâng vth CTDT hin hành cüa Nhà 

trung; cüa sinh viên tM nghip trmnh d6 dti hoc van bang thr nhtt vâi CTDT hin hành 

cüa Trixng khi sinh viên mu6n hoc d8 có bang thir hai; ô tmng sinh viên xin chuyn di 

vài CTDT hin hành cUa Nhà tnrông; các hoc phin a trumg sinh viên dn hoc vOi 

CTDT hin hành cña Nhà Trixtmg. 

- W duçc xét cong nhn tin chi, tInh tui ngày kt thüc khóa hoc (theo thit ke^ cüa 

CTDT sinh viên dã hoc) dn ngày xét cong nhn tin chi, phãi khong qua 7 näm dOi vai 

các hoc ph An thuc khi kin thi.'rc dti cIwng và không qua 5 näm d6i vài các hoc phn 

thuc khi kin thirc chuyên nghip. 

- Nu tham gia CTDT hop tác Oi Nuâc ngoài và lam M an tht nghip ti Niiac 

ngoài thI tüy theo dtc dim chi.wng trInh ho the, sinh viCn CO the dugc xét không phâi 

bão v a hi dong ti Truang. Hiu truâng phê duyt U hoach truac khi thirc hin. 

- D& vai sinh vien thôi hoc theo nguyen vQng hoc bj buc thôi hoc, nu thi laj 

và trñng tuyn vào Trumg thi phâi h9c lti tt ca' các h9c phn thuc CTDT truing tuyên, 

tnt cac churng chi dä ducc dip theo quy djnh hin hành cüa B6 Giáo dic và Dào tao. 

Dieu 16. To chirc kim tra, thi kt thüc hQc phân vã châm diem. 
1. MOM hoc k5 chInh Nhà truang t0A chute 2 lAn kim tra qua trInh, I lAn kim tra dôi 

vói hoc kST phii. Ke^ hotch kim tra qua trinh duçic lp ngay dAu mi h9c ks', các Khoa to 

chac trin khai ke hoach kiêm tra. 

2. Giàng viên phu trách lap hoc phAn (day l thuyt) ra d& b6 trI kim tra thuang 

xuyCn vào các tit hoc trong thai khOa biu theo ke hoach dé ra trong dê cuoiig chi tit 

cña hoc ph An. 

3. Bài tap,  nhim vu np du phãi duçrc chIm dim, chüa và trá lai cho sinh viên. 

Khuyên khich giàng viên ra bài tsp, nhim vi ve^ nhà tr%rc tip tit sách ting Anh. 

4. Cui ni hoc kS',  Nhà tnrang tô  chirc 1 k thi k& thiic lice phAn và thi li (nu 

co). PhOng Dào tto lp U hoach thi kt thüc hoc phAn vào cui mi hoc ks', các Khoa to 
chIrc trin khai Ke hoach thi. 

5. Thai gian dành cho on thi kt thüc hoc ph An là 1 ngày cho 1 tin chi (tinh cã thr 7 

và chü nht). 

6. B6 mon tir lp k hoch và t6 chc bào v bài tp lan, tiu lun; t6 chüc bão v 

lAn 2 cho nhu'ng sinh vién c6 l do chInh dáng, duc BO mon cho phép vng a 1n 1. 
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Diêu 17. Ra & thi, hInh thfrc thi, chãm thi, xii' ly  diem, diêu kiin và so Ian thrçrc 
dirthi 

1. De thi kt thüc hoc phtn và kim tra qua trmnh, kim tra thuing xuyên phâi phü 

ho vài ni dung h9c phn dã quy djnh trong chtro'ng trInh. Vic ra & thi kt thUc hoc 

phAn chü yu duc ly true tip tir ngân hang câu hôi thi hoc trén ccr s& ngân hang câu 

hOi thi. Truâng b6 mon chju trách nhim ve vic xây dirng ngân hang câu hOi, ngân hang 

de thi, ra de thi riêng (nêu co) Va lam dáp an. Phông KT&DBCLGD chju trách nhim t 

churc b6c thäm, nhân sao de thi. 

2. De thi dánh giá hc phin là de thi riêng cüa cãc h9c ph.n d.c thu mang tInh chit 

tIch My nang hjc và k5' näng (do Hi dng Khoa de nghj, NB tru?ng xem xét và quyët 

djnh), dành cho các k thi lai dixçic Nhà trithng to^ chiirc. De thi phãi dam bão dánh giá 

toàn din theo chun du ra cüa h9c phn ve kin thirc, k5 näng. Trithng bô mOn chju 

trách nhirn to^ chiirc ra de thi dánh giá h9c phân. 

3. HInh thirc kim tra qua trInh, kim tra thu&ig xuyên (g9i tt là kim tra) và thi 

k& thüc hoc phn (gçi tt là thi): 

- HInh thirc kim tra là vi& (trc nghim hoc tr lun) hoc van dáp và lam bài tp 

lan; 

- Hinh thüc thi có the là thi viêt, van dáp, viêt tiêu 1un, lam bài t.p Ian, hoc kêt 

hop giiia cac hInh thirc trên thrçic the hin rO trong de^ ci.rong chi tit cüa h9c phn. Trong 

tnthng hop cO sir thay di hInh thüc thi phãi cO sir dng ' cüa Hiu trmng. MOM hoc 

phn chi cO mit bài thi kt thüc hoc phn. 

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

a) Các hoc phn chi có l thuyt 

Giãng viên giâng day lap hoc phAn tr ch.m, tng hop dirn các bãi kim tra và nap 

phiu dim qua trInh cho b6 mOn trtxac khi biiâc vao kS'  thi k& thtic h9c phn. Phiu 

dim qua trinh duçic luu ti Van phong b6 mon. Bài kim tra sau khi chm, chfra, vào 

dirn phãi trã cho sinh viên. 

Truang b6 mon cO trách nhim phân cong giãng viên chm hal thi kêt thic h9c 

phn theo Quy ch6 thi. Vic châm thi kt thüc h9c phn phãi do It nht hai giãng viên 

dam nhiêm. 

Chm thi vit két thüc hoc phn dirc thuc hin ti phOng lam vic cüa giàng viên. 

Phiu dim gc phãi CO d.y dü ho ten và chU k cüa hai giàng viên thuc b6 mon giáng 

day hoc phân, Tnthng b mon k và liru ti Van phOng b6 mon. Bài thi vit kt thuc hoc 

phn duçc liru giU tai  Bô mon it nht 2 näm. 

Chtm thi vk dap phãi duqc thrc hin tai giáng dung theo ljch cüa Nhà triRmg. 

Dim thi vn dáp phài cOng bô ngay sau mi bui thi ti giãng thr?ing, khi hai giâng viCn 

chm thi théng nhAt duqc dim chm. Trong tris?ng hop khOng thng nhtt thi các giáng 

viên chm thi trInh Trng b6 mOn quyt djnh. 

Thi trtc nghim trên may tInh: CO quy djnh riêng. 
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b) Các hoc phn chi cO thI nghim, thirc hành 

Vic dánh giá các h9c phAn thi nghim, thrc hành di.içc thirc hin tai phOng thi 

nghim các Khoa, Xixng thirc hành tai  Trung tam thrc nghim hay các PhOng thi 

nghim cüa ca sâ lien kt dao tao  sau khi sinh viên tham gia dy dü các bài thi nghim, 

thrc hành và np báo cáo. Dim hoc phn là dim trung bInh chung cüa các dim dánh 

giá b6 phn có trong so^ quy djnh trong de cuang chi tit cüa hoc phn. 

c) Các hoc phn có Ca dim l thuyt và dim thrc hành 

Kim tra va thi kt thik h9c phn thrc hin nhu các hpc phn chi có l thuyt. Phan 

thirc hành duçc coi là dim qua trinh cüa h9c phn. 

BO mon có trách nhim vào dim trung binh dánh giá b6 phn, dim thi kt thñc 

hoc phAn cña tirng lOp hoc phmn theo phiu dim gc. B6 mon phi hçp vOi Khoa d 

tng hop dim np cho Phông Dao tao  theo ke^ hoch. Dim h9c phn cüa sinh viCn phãi 

duc cong b6 cong khai tai  B6 mOn. 

5. Diu kin dr thi, so Ian thi 

a) Sinh viên chi duçc dir thi kt thüc h9c phn nu thirc hin dÀy dñ các diu kin 

sau clay 

- Theo yêu cÀu cüa giáng viên phii trách h9c phÀn: 

o Tham dir dü th?i gian len lOp theo yêu cÀu ti thiu (80% s6 bui hoc) Va 

cac yêu cÀu khác cüa hoc phÀn (dM vOi hçc phÀn 1 thuyt). 

o Tham dij dU các giO' thi nghimI thirc hành theo yêu cÀu t6i thiu cüa hoc 

phÀn và dat  yéu câu dôi vOi báo cáo thi nghim/thirc hành (di vOi h9c phÀn cO thi 

nghimIthirc hành). 

o Giãng viên phii trách hoc phAn quyt djnh danh sách sinh viên duçc dir thi 

kt thüc hQc phAn. Giáng viên glri danh sách nhng sinh viCn khOng dCi diêu ki@i 

dij thi k& thUc hoc phAn cho b6 mon và khoa quãn l truOc bui thi It nht 03 

ngày de^ ghi c.m thi trong danh sách thi do b6 mOn quán l. 

- Hoàn thành nghTa viii dóng hoc phi: Can cir danh sách tiir phOng Kê hoach tài 

chinh, PhOng dào tao  lp danh sách sinh viCn dU diu kin dr thi kt thüc hoc phÀn glri 

các dan vi chuyCn mon de^ to^ chtc thi. 

- Các truOng hap dc bit, giao TruOng PhOng Dào tao  giái quyt và chju trách 

nhim tru'Oc Hiu truOng. 
b) So lan thi: 

- Mi h9c phân chi t6 chrc thi mt lAn trong hoc ks'. Di vOi mt so h9c phAn dc 

thü, sinh vien cO U clang k thi lai & cãi thin dim hoc dtt dim tIch lüy. Dira trên 

kt qua clang k thi lai  cilia sinh viên, PhOng Dào tao  lp k hoch thi lai,  các Khoa 

chuyCn mOn to^ chtrc th?c hin. 

- Sinh viên vng thi kt thilic hoc phÀn nu không du?c phép, coi nhu da thi và phái 

nhn dim 0 (theo thang dim 10). Sinh viên vng thi kt thñc h9c phAn nu ducc 

TruOng phOng Dào tao  cho phép sd dixc dir thi vào dt thi U tip 
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Diu 18. Cách tinh dim dánh giá dim b phn, diem hçc phãn 

a) Dim dánh giá b6 phn và dim thi kt thUc h9c phn duçic chAm theo thang 

diem hd 10 (tir 0 dn 10) và du9rc lam trOn dn mt chU so thp phân. 

b) Dim hoc phAn là tng cUa tht ca các dim dánh giá b6 phn cüa hQc phn nhân 

vài U s6 tuclng irng. Dim hoc ph.n duc lam trOn dn mt chd s6 thp phân, xép loti 

và quy di sang thang diem h 4 quy dinh trong Bang 1. Rieng di vài Trung tam Thirc 

nghim, de^ dam bão kin thirc thirc th và ky näng nghe nghip, sinh viên phãi tham gia 

dy dU các bài thrc hành, thirc tp và dat dim t11 4 trâ len di vâi tt cã các ban ngh, 

nh&ng ban ngh6 nào dat  dim <4 thI sinh viên phãi thc tap  lii các ban ngh dO. 

Bang i. Xép loai và quy di diem tI- thang diem h 10 sang thang dim h 4 

Thang diem he^ 4 
Xep loai 	 Thang diem he 10 

Diem chfr Diem so 

Dtt 	 GiOi 	 8,5 ± 10 	 A 	4,0 

(TIch lUy) 	Khá 	 7,0 --  8,4 	 B 	3,0 

TrungbInh 	 5,5-6,9 	 C 	2,0 

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

Không dat j 	Kern 	j 	Duài 4,0 	 F 	0,0 

c) Di vài nhtrng hc phtn có dim dac  bit hoac chua dO Co sâ de^ dim vào tinh 

dim trung bInh chung hQc kS',  khi xtp mOe dánh giá di.rc sO diving các k hiu 0 Bang 
2. 

Bang 2. Nhfrng dkm dc bitt  trong tinh diem 

Y nghia - ten dim Dim chü Ghi chü - TInh diem trung bInh Va tIch lfly 

Dinh chi thi DC TInh nhu dim 0 

Min thi (dim thi.r0ng) M Ghi cht'i tam trong bang dim hoc k3i, dim min 

(h6 10) do Khoa d nghj khi hoàn tht thU tic 

Vâng thi không phép V TInh nhi.r dim 0 

Vng thi CO phép X Chua tinh tich lUy 

Chixa nhan duac dim thi I Ghi chO tam, chua tinh tIch lOy 

Min hQc (bão lu;u) M TIch luy, ghi trong miic bão luu và không tinh 

vào dim trung bInh chung hoc kS' 

RUt mon hoc Z Không tinh dim 

Cm thi C TInh nhu diem 0 

Diu 19. Phüc tra và khiu nai dim 

Dim kim tra thuOng xuyên: sinh viên CO kin true tip vOi giãng viên giãng day 

lOp hoc phAn khi giáng viên chUa, trã bài và cong b6 dim. 

Dim thi k& thOc hoc phAn: nu thy chua thOa dáng, sinh viên CO th gUi don xiii 

phUc tra dn Van phOng khoa cham nh.t là 3 ngày sau ngay cong bo^ dim. TruOng khoa 
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cO trách nhim chi do các Tnrng b6 mon giái quyt và trà li khiu nai cüa sinh viên 

theo quy djnh cüa Nhà tru&ng. 

Khi phát hin cO bitt cir sir khác bit nào giüa bang ghi dim dd cong bo^ và diem 

duc nhp, hru trü trong h8 th6ng quãn l dào tto cña Nba triRing, sinh viên CO trách 

nhim gfri cltim yêu cu Khoa kim tra 1i các dim tirnng urng. Nu thirc sir có sai sot, 

Khoa cO trách nhim ph& hop vOi Phông Dào tto báo cáo Ban giám hiu de diu chinh 

dirn cho sinh viên. 

Dieu 20. Dinh giá kt qua hQc tp 

Kt qua hoc tp cüa sinh viên thrçic dánh giá sau trng hoc kS' qua các tiêu chi sau: 

I. Khi hxcing kin thumrc däng k: tng s6 tin chi cüa các hoc pMn ma sinh viên 

dang k va duçnc chAp nhtn; 

2. Dim trung binh chung h9c kS": là trung binh cong dim s6 quy di theo thang 

dim h 4 (Bang 1) cña các hoc ph.n ma sinh viên dã dang k và dtrçc chap nhn trong 

hpc kS' vi trong sÔ là s6 tin chi cüa h9c phAn (trur các hçc phn hoc cãi thin dim); 

3. Khi hrcnng kin thurc tich lüy: khi krçng tinh bang tng s6 tin chi cüa các h9c 

phn dã duc dánh giá Dt (Bang 1) tinh tir dâu khóa hoc; 

4. Dim trung binh chung tich lily: là trung binh cong dim sO^ quy di theo thang 

dim he 4 cUa các hoc phan da h9c và duçnc dãnh giá Dt (Bang 1) vâi trong so là so tin 
chi cüa các hpc phan ti.rcmg urng tinh tin du khoá hoc cho den thôi dim xem xét. Mu 

hoc phin hoc nhiu Ian trong các h9c k' khác nhau, khi tinh trung binh chung tich lüy së 

lAy ln CO dim hoc phan Dt cao nhAt. 

Dieu 21. Tinh dim trung binh chung 

1. Khi tinh dim trung binh chung hpc kS' và dim trung binh chung tich lüy, dim 

h9c phin duçnc quy di sang thang dim h 4 nhu trong Bang 1 cüa Diêu 18. 

2. Dirn trung binh chung hc k' và dim trung binh chung tich lug duc tinh theo 

cong thuuic (*) và lam trOn dn 2 chü s6 thp phân. 

Yai xn1 

A= 
N 	 (*) 

nI 

Trong dO: 

A là dim trung binh chung hoc kS' hoc dim trung binh chung tich lay 

ai là dim h9c phn thir i, ni là s6 tin chi cUa hçc phn thur i 

N là s6 h9c phn tinh dim trung binh chung. 

Dim trung binh chung hoc k' ding de^ xét h9c bng, khen thurnng sau mi hoc ki 

chi tinh theo kt qua dim h9c phan a ln hoc thu nhAt vâi s6 tin chi dang k ~! sé, tin chi 

chuAnhl hoc kS' cüa CTDT. Dirn trung binh chung hoc k và diin trung blnh chung tich 

lüy dung & xét cánh báo kt qua hoc tap, buc thôi hçc. Xêp hang hoc lirc, xp hang tot 
nghip cUa sinh viên tinh theo kt qua dim h9c phan cüa lan h9c cO dim hQc phn cao 
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nht. 

3. Dim h9c cãi thin nu cao hon chi du(ic tinh vao dim trung binh chung tIch 

lüy. Dim hoc lii, hoc vuçit duçic tinh vào dim trung binh chung cña h9c kS'  chInh dO và 

trung binh chung tich My. 

Dieu 22. Xêp hing 11am (lao to và hQc liyc 

1. Sau mi hoc ks', can cü vào khi lucing kin thiirc tich My, Nhà trung xp hang 

näm dào tao cUa sinh viên nhu sau: 

- Sinh viên näm thur nht: Co khi krqng kin thüc tich My duâi 35 tin chi. 

- Sinh viên näm thur hai: CO kh6i luqng kin thc tich My tr 35 tin chi dn duâi 70 

tin chi. 

- Sinh viên näm thur ba: Co khôi hrcrng kin thurc tich My tCr 70 tin chi dn duài 105 

tin chi. 

- Sinh viên näm th(r tu: Co khi luçrng kin thirc tich My tir 105 tin chi dn duài 

140 tin chi. 

- Sinh viên närn thur nãm: Co khi luçing kin thirc tich My tur 140 tin chi tth len. 

2. Sau mi h9c kSi,  cAn cü vào dim trung binh chung tich 1u, sinh viên durçc xp 

hang ye h9c 1?c  nhu sau: 

a) Hang binh thithng: Co dim trung binh chung tich luy dat  tir 2,00 tr& len. 

b) Hang yu: CO dim trung binh chung tich 1u dt dui 2,00 nhung chua ro'i vào 

tru?ng hop buc thôi hoc. 

Dieu 23. Cãnh báo két qua hQc tip, tam dirng tiu dô  và buc thôi hoc 

1. Sinh viên bj cãnh báo kt quA hoc td p nu roi vào mt trong các truthng hop sau: 

a) CO diem trung binh chung h9c k' dat  duâi 0,8 di vài h9c k' du cOa khOa h9c; 

dat duài 1,00 d6i vi cAc h9c ki tip thco; 

b) CO dim trung binh chung tich lay dat  di.thi 1,10 tinh dn h9c k' thr nht và 

1,20 tinh dn cAc h9c ki tip theo di vâi sinh viCn nAm thur nht; duOi 1,30 tinh dn hoc 

k)' thur nht VA 1,40 tinh dn các h9c k' tip theo di vâi sinh viên nAm thi:r hai; duOi 

1,50 tinh dn hoc kSi  thu nht vA 1,60 tinh dn cAc hoc k' tiêp theo dôi vài sinh viên nAm 

thur ba; dini 1,70 tinh dn hQc kS'  thu nh.t vA 1,80 tinh dn cAc hoc k' tip theo di vi 

sinh viên nAm thir tu và th(r nAm. 

2. CAnh bAo k& quA hQc t.p cO 3 rnüc sau: 

+ Cánh báo kêt qua hoc tp mz-c 1: LA mirc cAnh báo di vi sinh viên 1n dâu 

tiên pham phAi diu kin cAnh bAo hoc tap tai  miic 1; 

+ Gánh báo kt qua hoc tap mac 2: Là murc cAnh bAo di v6i sinh viCn pharn phAi 

diu kin cAnh báo hoc tap tai mvc 1 vA dA bj cAnh báo hQc tp murc 1 & hoc kS'  truc lien 
U. 
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+ Cánh báo kê't qua hoc tcip rni'ic 3. Là mute cành báo di vOi sinh viên phtm phãi 

diu kiên cãnh báo hoc tap tai muc 1 Va dà bi cãnh báo hoc tap mic 2 a h9c k' tnrac lien 
U. 

Sinh viên dã bj cânh báo hoc tp & mute 1 hotc murc 2, nêu trong kt qua hoc tp 

hoc kS 1in sau thrçic cài thién thi müc cành báo sê ducic ha xuông mt mirc. 

3. XCr l cãnh báo kt qua hoc tp 

- Sinh viên bi cánh báo k& qua hoc tp m(rc 1: 

+ Khoa chuyên mon thông báo kt qua v gia dinh; 

+ Sinh vien chi du(c dang k ti da 1 5TC trong hpc k' ke^ tip, dong thai vic 

dang k hoc phtn phãi duçic giáo viên chü nhirn co^ vn hoc tip va dng 

- Sinh viCn bj cãnh báo kt qua hoc tp mute 2: 

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

hInh thurc, bin pháp hÔ tr?. 

+ Tam duirng tin Q hoc bInh thui?ng chuyn sang h9c k' thur thách ô hoc kS'  k 

tiêp. De vuçit qua hoc kS'  thi.r thách, sinh viên phãi dt ti thiu 9 TC vài dim TBC tIch 

lily cüa 9 TC tr 1,6 trâ len. Nu sinh vién vuçlt qua hoc k' thi:r thách thi diiçrc xét kt qua 
hoc k' là bInh thi.thng; mute cành báo së duçrc ha xung mt müc. Truang hop sinh viên 

không vuçlt qua hoc k' thur thách, các diu kin xét kt qua h9c k' theo dim b khoãn 1 

cUa DiCu nay. 

4. Xü l buôc thôi h9c: 

4.1. Sinh viCn bj buc thôi hoc nu rcii vào rnt trong các truang hop sau: 

a) Khong dang k hoc tap, tir y bO hoc không có l do trong hoc kS'. 

b) Nhân cánh báo hoc tp a mc 3; 

C) Vuçrt qua thai gian tôi da dixqc phép h9c ti Tnr&ng theo quy dnh ti khoân 3 

Diëu 8 cüa Quy ché nay; 

d) Bj k 1uit 1n tha hai vi l do di thi h6 hoc nha ngi.i?i khác thi h6 theo quy djnh 

ti Khoàn 2 Diu 32 cüa Quy che nay. 

4.2. Sinh viCn có quyët djnh thôi h9c ho.c buc thôi hQc, chm nh1 sau 1 tháng 

Nhà truang së thông báo trá v6 dja phuing ncri sinh viên cO h6 khu thuang trü. Sinh 

viên CO nguyen vng Se duçic xem xét chuyn sang hoc chuang trmnh gião di,ic d.i hQc 

vuira lam vuira h9c hoc chwing trInh a muirc Q thp hin va duqc bão luu mt phn két 

qua bce t.p dà tIch lüy. Hiu truang xem xét quy& djnh cho bào hru k& qua hoc tap d& 

vai tuirng truOng hop cu th. 

Churong IV 

XET VA CONG NH4N TOT NGHIP 

Diu 24. Thrc tp, lam do an hoc khoá Iun tot nghip 

1. Trong hoc k' cui cüng cña khoá hoc, sinh \'iCn duqc di thuc tp tt nghip, lam 

do an, khoa 1un tht nghip (gui tEut là M an tht nghip) ho.c hc them mt so^ hoc phân 

theo quy djnh sau: 
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a) Sinh viên tich lüy va hoc trong hQc kS' sat h9c kSi cuôi ciing diiçic 90% so tin chi 

quy djnh cüa chiwng trInh (dà h9c cac h9c phAn chuyên nganh) và cO dim trung bInh 

chung tich lay ~! 1,8 mcii dtiçc dang k hoc phân thijc tp t6t nghip. 

b) Diu kin dang k lam d an t& nghip: Dà tIch lUy duçc tht ca các hQc phn ccr  

sâ và chuyên ngành. 

2. Diêu kin, hInh thirc và thai gian lam do^ an tht nghip 

a) Sinh viên hoàn thành thirc tap t& nghip, duçc xem xét lam do an hoac khOa 

1un t6t nghip. 

b) Thii gian lam dÔ  an hoc khoá lun t6t nghip là 8 tuân. HInh thirc lam do dn tot 

nghip do Trirâng khoa quyt djnh. 

c) Giãng viên huâng dn chju trách nhim trong vic hl!àng dn sinh viên làii d 

an t& nghip và báo cáo tin trInh cho B6 mon 2 tun mt IAn. 

3. D6i vâi mt s6 ngành dào t?o dOi hOi sinh viên phãi dành nhiu thii gian thI 

nghim hoc kháo sat de hoàn thành M an t6t nghip, Khoa và Bô mOn có the chü dng 

giao M an t6t nghip kt hcp vâi thi gian thirc tp t6t nghip d6i vOi sinh viên dü diêu 

kin lam M an t& nghip. 

Diu 25. Dinh giá do" an, khoá Juan tot nghip 
1. HInh thirc dánh giá dO^ an tot nghip: bão ve tnrOc hi dng dánh giá dO an tot 

nghip. Hi dng dãnh giá t& nghip, danh sách giãng viên tharn gia hi dong do 1-lieu 

tru1ng quy& djnh trên ccr sâ de nghj cüa Tnrâng khoa. 

2. Diem bão ve do an t6t nghip là dirn trung bInh chung cüa các thành viên Hi 

dng. 

3. Dim dô an t& nghip ducic chAm theo thang dim 10 và duçic lam trOn dn mt 

chU so^ thp phân; cO the hao grn cã dirn huOng dAn và dim châm, hInh thcrc do 

Trirâng khoa quyt dinh và &rçlc cOng b6 cong khai trong tài lieu huàng dAn lam D6 an 

t& nghip cüa ngành, chuyên ngành. Dim dO^ an tot nghip thrçc tInh vào dim trung 

binh chung tIch luy cüa Ca khoá h9c. 

4. Dim bão ve cüa sinh viên không dat, nhung dim tng hp (nu co) Dt (tham 

khão Bang 1) hoac nu diiqc HOi dng báo ve t6t nghip và giáng viên hng dAn dOng 

, sinh viên cO the duçc dang k báo v6 'a dÔ an tt nghip lAn 2, nu bào ve vAn không 

dt thi phãi däng k lam lai.  

Diu 26. Diéu kiin xét t6t nghip và cong nhn tot nghip 

1. Dieu kiin dirçc xét tt nghip 

Nhung sinh viên phãi dü các diu kin sau day mài duçic xét t& nghip: 

a) Cho den th?ji dim xét t6t nghip không bj truy cru trách nhim hinh sir hoc 

khong dang trong thxi gian bj k 1utt a mirc dInh chi h9c t.p; 

b) Tich lüy dü sO tin chi cüa CTDT. 

17 



c) Dim trung binh chung tIch My cüa toàn khOa h9c dtt tr 2,00 tth len; 

d) Dat  chuân Ngoi ngfr: theo Quy djnh cüa Tnthng DHKTCN tai van bàn s 

59/QD-DT-IKTCN ngày 06 thang 02 nãm 2018 cña Hiu tru1ng Tnr?ing Di h9c KY thutt 

Cong nghip - Dcii hoc Thai Nguyen ve^ vic Quy djnh chuAn näng hrc chuân ngoai ngtr 

cüa sinh viCn Trung DHKTCN. 

e) Thóa man môt s6^ yeu cu ve^ kt qua hoc tp d& vOi nhOm hoc phAn thuc nganh 

dào tclo chmnh do Hiu trumg quy dlnh  (nu co); 

g) CO các chirng chi gião diic quc phOng va giáo diic the^ chit. 

2. ThOi gian xét tt nghip: mt näm nhà tnrng xét tt nghip 2 lAn sau rni h9c 

kS' chInh (rào  khoãng thãng 2 và tháng 7 hang näm), và dct xét bo^ sung do Hiu tnrOng 

quyt djnh. 

3. Phiro'ng thirc thirc hin 

a) Nhà tnrng thông báo U hoch xét tt nghip. 

b) Sinh viên dü diu kin t& nghip trong Khoãn 1 cüa Diu nay, np dn xin xét 

tot nghip theo mAu (xem tai  website http://daotao.tnut.edu.vn) ve Khoa chuyên mon. 

Trong thOi gian xét tot nghip theo thông báo, Nhà tnrOng së thi.rmg xuyên cp nht dü 

lieu xét tt nghip trên website & sinh viên theo dOi và kip th6i phãn hi. 

c) 1-Ii dng xét tt nghip can cir các diu kin du(yc quy djnh tai Khoãn 1 ctia 

Diu nay dê xét t& nghip cho sinh viên. 

Hi dông xét tot nghip do Hiu trithng hoc Phó Hiti trirng dtr(yc Hiu truâng Uy 

quyn lam chü tjch, Trumg phOng Dào to lam thu k, các thành viên là các Trtsàng 

khoa chuyên môn, Trir&ng phOng Cong tác - Hçc sinh sinh viên, Truâng phOng Thanh 

tra - Kháo thI và Darn bào chat luçmg giáo dic. 

d) Can ctr de^ nghj cUa Hi dng xét tót nghip, Hiu trisâng k quyt djnh cong 

nhn tt nghip cho nhting sinh viên dü diu kin tt nghip. 

e) Trong vông rnt tuân, sau khi cong nhn t& nghip, PhOng Dào to cAp giay 

chirng nhân tt nghip tam thai vâ hang dim cho sinh viên. Châm nhAt là sau 30 ngày, 

Nba tmrng së cap bAng tt nghip cho sinh viên. Nh(ng sinh vien dã hoàn thành CTDT 

nhung chua dn dçit xét t& nghip có thE & nghj xin cAp giAy chirng nhn da hoàn thành 

chuang trInh dai hçc. 

Diti 27. Cap bang tot nghip, bão hru kêt qua hçc tip, chuyên 1oi hlnh dào to 

1. Bang tt nghip di hoc dirçic cAp theo ngành dào tao,  hang t& nghip duçic xac 

djnh theo dim trung binh chung tIch luy cüa toàn khoá hoc nhu sau: 

a) Loi xuât sac: 	Dt diem trung binh chung tIch luy tir 3,6 4,00. 

b) Loi giOi: 	 Dat dim trung binh chung tIch IuF tir 3,2 3,59. 

c) Loi khá: 	 Dt diem trung binh chung tIch JuF tü 2,5 3,19. 

d) Loi trung binh khá: 	Dt dim trung binh chung tIch lu tir 2,3 2,49. 

e) Loi trung hInh: 	Dat dim trung binh chung tjch 1u tü 2,0 - 2,29. 
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2. Hang t& nghip cüa nhtng sinh viên (chi áp ding di vi 1oti xuât sic Va giOi, 

không ap dung d& vâi loai khá, trung bInh khá và trung bInh) së bj giãm di mt mirc, 

nu sinh viên bj r(yi vào mt trong các tnrO'ng hp sau: 

a) Co s6 tin chi cüa các h9c phn phäi h9c 1aj  và hoc cài thin vi.r(vt qua 5% so vOi 

tong so^ tin chi quy djnh cho toàn CTDT. Các h9c phn dirge thuàng dim không coi là 

h9c phn h9c 'aj,  hoc cái thin khi xét hang tt nghip. 

b) Dã bj k lut trong th?yi gian hoc tir mirc cãnh cáo tth len. 

3. Mi sinh viên t6t nghip dirge Tmng cAp mt bang dim ghi k& qua hgc ttp 

ti.'rng hoc phtn, có dim dánh giá theo thang dim 10, thang dim 4 và thang dim chü. 

Trong bang dim ghi rO chuyên ngành (hung chuyên sau) hotc nganh phii (nu co). 

4. Nu kt qua hoc tp cüa sinh viên thôa man nhüng quy djnh & Khoân 1 cüa Diu 

nay di vii mt s6 CTDT tuang irng vâi các ngành dào tao  khác nhau, thI sinh viên duqc 

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

5. Sinh viên da ht thai gian ti da thrçic phép hoc, chi cOn thiu chrng chi giáo due 

quc phOng, chfrng chi giáo d%ic W chAt thI trong thôi han  5 nãm sau dO, nu b6 sung dü 

các chrng chi cOn thiu và dü diu kin thI së ducc xét tM nghip. 

6. Sinh viên dã ht thvi gian ti da duqc phép hoc nhung chira dat  chuAn dAu ra v 

ngoai ngfr hoc tin h9c thI trong thOi han  3 näm sau dO, nu bo^ sung dü ch(rng chi cOn 

thiu và dü diu kin thI së dirge xét tt nghip. Ngày cAp chirng chi ngoi ngü phái each 

thii dim xét cong nhn t& nghip không qua 24 tháng. 

7. Sinh viên khOng tot nghip duyc Nhà tri.rng cAp ch(rng nhn kt qua các h9c 

ph.n dd h9c. Nhtng sinh viên nay nu CO nguyen vçng, drnc quyn lam dn xin chu)'n 

qua các chiicmg trInh khác theo quy djnh tai  Khoãn 4.2 Diu 23 cUa Quy che^ nay. 

Chtrong V 

NGHI HOC TAM THc%I, THOI HOC, PHAN NGANH, CHUYEN KHOA, 
CHUYEN TRUONG, HQC CUNG LUC HAl CHTJOG TRINH 

Diu 28. Nghi hçc tam thOi và cho thôi hQc 

1. Sinh viên dirge quyn vit dcxn güi Hiu trumg xin nghi hoc tam  thai vá bão li.ru 

kt qua dä hoc mt trong các tmng hop sau: 

a) Dirge dng viên vào các lirc hrcng vii trang. 

b) Bj o^m hoc tai nan  buc phãi diu trj trong th&i gian dài cO giAy xác nhn cUa ca 

quan y tá tr cAp huyn tth len. 

c) VI nhu cu Ca nhân. Sinh viên phai h9c & Trumg It nhAt mt hoc kS',  không rai 

vào các tnthng ho cip bj buc thôi hoc quy djnh tai  Diu 23 cüa Quy che^ nay. Thi gian 

nghi h9c tam  thai vi nhu cu cá nhân phãi dirge tinh vào thi gian h9c chinh thic dirge 

quy djnh trong Khoán 3, Diu 8 cUa Quy che^ nay. 



Hi dng Nhà twang gm Hiu tn.râng hoc PhO Hiu tnr&ng discc u' quyên, 

Tnrng PhOng Dào tao, Truing Phông Cong tác H9c sinh - Sinh viên, Tnr&ng Khoa 

chuyên mon s xem xét cho phép sinh viên diic nghi hoc tam  thai. 

2. Sinh viên diiac nghi hpc tam  thai, tnrâc khi muon tth lti tiêp tiic h9c tp phãi 

vit don gdi Hiu truthng It nh.t 1 tháng tri.rac khi b.t dAu h9c k' mai và Nhà truang 

phãi thành lp Hi dng dé xem xét. 

3. Cho thôi hoc: can cur vào diêu kin riêng, sinh viên CO the lam dan xin thôi hoc 

de Nhà truOng xem xét và ra quyt djnh. Vic bi hoàn kinh phi dào tao do Hi ding 

Khoa h9c và Dào tao  truang quyt djnh. 

Dieu 29. Phân chuyên ngành và chuyn ngành dào tao 

Các Khoa chuyên mon có trách nhirn cong bÔ cong khai chi tiêu dào tao  và các tiêu 

chi, quy trInh phân chuyên nganh tai  Van phOng Khoa và trên website ngay tiTr du khoá 

h9c. Sau 2 h9c kSr hoic sam han, cãc Khoa can cr vào nguyen vçng cüa sinh viên và kt 

qua hoc tap de phân chuyên ngành khi kt thüc các hoc phAn chung cüa ngành, báo cáo 

Nhã tnrang de^ xem xét ra quyét djnh. 

Vitc chuyn nganh dào tao  trong Tnthng thirc hin theo quy djnh ve^ chuyn twang 

tai Diêu 31 cüa Quy ch6 nay. Các tnrng hqp dc bit do Hiu tnrâng quyt djnh dra 

trên kin tin vn cña Hii dng cOng tác hoc sinh - sinh viên. 

Dieu 30. HQc cñng lüc hai chtrmg trInh 

1. Sinh viên h9c cüng lüc hai chuang trInh là sinh viên cO nhu cAu dang k' h9c 

them mt chuang trInh thur hai de khi tt nghip th.rçrc cp dng thai hai van bang. 

2. Dieu kin dé hoc cüng lüc hai chuang trInh: 

a) Ngành dào tao  chinh cüa chi.rang trInh thur hai phái khác nganh dào tao  chInh cüa 

chuang trInh thu nhAt; 

b) Dã hoc kt thüc hoc k' dâu tiên näm hoc thur nht cüa chuang trInh thu nht; 

c) Sinh viên phái xêp hang hoc 1irc bInh thurng a chuang trInh thur nhât. 

3. Sinh viên dang hoc them chuang trmnh thu hai, bj xp hang h9c lirc yêu cuia 

chuang trmnh thur rth.t, phãi dirng h9c them chuang trInh thd hai a hoc kS'  tip theo. 

4. Thai gian ti da duc phép h9c di vài sinh viên h9c cüng lñc hai chuang trInh 

là thai gian ti da quy djnh cho chuang trinh thfT nht tai  Khoân 3, Dieu 8 cña Quy chê 

nay. Khi hoc chuang trInh thtr hai, sinh viên dthrc báo kru dim cña nhng h9c phân cO 

ni dung và khi hrcnng kin thuc tuang duang CO trong chuang trInh thu nhit. Sinh viên 

lam dan xin duçnc báo liar; Khoa xác nhn; PhOng Dào tao  trInh Hitu twang ra quyt 

djnh. 

5. Sinh viên chi dirçnc xét tt nghip chuang trInh thu hai, nu dã cO dü diêu kin tot 

nghip a chuang trInh thu nh.t. 

6. Chi ti& ve h9c cUng mt lüc hai chuang trInh và h9c van bng 2 duc Quy djnh 
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cu the theo Quy che^ riêng. 

Diu 31. Chuyn trlrffng 

1. Sinh viên duçic xét chuyn tnthng nu có dü các diêu kin sau day: 

a) Trong thai gian hçc tip,  nu gia dInh chuyên noi Cu trü hoc sinh viên cO hoàn 

cãnh khó khän, can thi& phãi chuyn den tmng gAn nci Cu trü cüa gia dmnh de thun 1çi 

trong hoc tip; 

b) Xin chuyn den truYng có cüng nganh hoc thuc cüng nhórn nganh vOi ngành 

dào tao  ma sinh viên dang h9c; 

c) Disçic sir ding cüa Hiu truóng hal truông; 

d) Không thuc mt trong các triRing hop không duçc phép chuyn trung quy 

djnh tai  Khoãn 2 cüa Diu nay. 

2. Sinh viên không duqc phép chuyn tnrng trong các trumg hop sau: 

a) Sinh viên dâ tham dir kS'  thi tuyn sinh theo de^ thi chung nhung không trUng 

tuyn vào Tnrng hoc có kt qua thi vào Tru&ng thAp hon dim triing tuyn cüa triRing 

xin chuyn din. 

b) Sinh viên thuc din ntm ngoài vUng tuyn sinh quy djnh cña triRing xin chuyn 

den. 

c) Sinh viên näm thir nht hoäc nãm cu6i khoá. 

d) Sinh viên dang trong thai gian bj k' 1ut tir cãnh cáo tr& len. 

3. Thu tiic chuyn trung: 

a) Sinh viên xin chuyén den phái lam hÔ  so xin chuyn trung theo mu qui djnh 

thng nht cüa Bô Giáo diic và Dào tao. 

b) Hiu trueing Tnthng DHKTCN cO quyn quyt djnh tip nhn hotc không tiêp 

nhn. Vic cong nh.n các h9c phAn ma sinh viên chuyn dn duc chuyn di kt qua và 

so h9c phAn phãi hoc b6 sung dira trên co sâ so sánh CTDT cüa truà'ng sinh viên xin 

chuyn di và CTDT tuong irng cña Tru?ng DHKTCN duçic Khoa xác nhn vã de nghj. 

PhOng Dào tao  trInh Hiu truâng ra quyt djnh. 

4. Sinh vién he chInh quy duçic phép lam don chuyén sang hoc mt he không chInh 

quy cña Trung nu có nguyen vçng, ke cã trong trithng hçp có quyt djnh buc thôi 

hoc do kt qua hoc tp yu kern. K& qua h9c ttp cña các h9c phAn dã tich My cña sinh 

vién duçxc xem xét de^ báo km và chuyn dim theo các h9c phAn trong chuong trinh mâi. 

Chtroiig VI 

XIJ LY VI PHAM & DIEU KHOAN THI HAN U 

Diu 32. Xir 1 k 1ut di vói sinh viên, can b6 vi phm các quy djnh v^ thi, 
kiêm tra 

1. Trong khi dir kirn tra thu&ng xuyen, chuAn bj tiu 1un, thi kêt thüc hoc phAn, 

chuAn bj M an, khoá luan  nu vi pham quy ch& sinh viën së bj xir 1 k 1ut di vâi h9c 
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phn cIA vi pham. 

2. Sinh viên di thi hO hoc nh6r ngithi thi hO,  du bj k' 1ut a müc dlnh chi h9c tap 

1 nAm di vâi trtring hçp vi pham lAn thir nhAt và buOc thôi hQc di vOi tnthng hop vi 

phm lAn thtr hai. 

3. Trr trithng hcrp quy djnh tai  KhoAn 2 cüa Diu nAy, tuS'  müc dO sai pham ma 

khung xir 1 k 1ut d6i vài sinh viên vA can bO coi thi vi phm duçrc thrc hin theo các 

quy djnh cüa Quy che^ tuyn sinh dai  h9c, cao ding h^ chinh quy do Bô trumg Bô Giáo 

diic và Dào tao  ban hAnh. 

Diu 33. Pham vi áp dung vi diéu klioãn thi hAnh 
Quy che nAy &rçvc ap ding cho tht cA các khoá dào tao Di hoc h8 chinh quy theo 

He th6ng tin chi cüa Tru&ng Dai  hpc Ky thut Cong nghip - Dai hoc Thai Nguyen kê  tir 

hoc k' I nAm hoc 2018-2019, thay the cho các Quy che^ dào tao  theo h8 thng tin chi cüa 

Nhà trtthng cIA ban hành truâc day. Các Khoa chuyên mon có trách nhiém ph6 bin vA 

lam rO các nOi  dung cüa Quy che^ nAy dn tfrng can bO,  giãng viên và sinh viên cña Khoa. 

Vic diu chinh, b6 sung các diu khoAn cüa Quy cM do Hiu truông quyt dnh. 

UTRUO'NG A- 
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guyén Duy Cu'ffng 

22 


