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QUY CHẾ 

HỌC VỤ

Quyết định ban hành quy chế học vụ số 1813/QĐ - ĐHCT,

ngày 18/6/2021 đăng trên website của P.CTSV.



trong qua trình học nhưng phải thông

LẬP KHHT 

TOÀN KHÓA

Căn cứ KHHT chuẩn toàn khóa và hướng dẫn của CVHT, sinh

viên phải xây dựng KHHT toàn khóa bằng cách liệt kê các HP

phải học cho từng học kỳ của khóa học. KHHT phải được CVHT

phê duyệt và là cơ sở để SV đăng ký HP trong mỗi học kỳ.

SV có thể thay đổi KHHT toàn khóa trong quá trình học nhưng

phải thông qua ý kiến của CVHT.



QUY TRÌNH ĐĂNG 

KÝ HỌC PHẦN 

TRỰC TUYẾN

Sinh viên dựa vào KHHT toàn khóa và TKB các HP giảng dạy

trong HK do trường công bố để đăng ký HP trực tuyến theo kế

hoạch chung. Sau tuần lễ thứ 2 của HK, sinh viên vào hệ thống

quản lý trực tuyến để in kết quả đăng ký học phần

Chậm nhất là tuần lễ thứ 8 của HK chính và tuần lễ thứ 2 của

HK phụ nếu thấy việc học khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém,

SV có thể rút bớt HP đã đăng ký nhưng không được trả lại học

phí (điểm W)

Sinh viên đã đăng ký học phần nhưng

không đi học hoặc không dự thi kết

thúc học phần sẽ bị nhận điểm F trong

học kỳ đó.



SỐ TÍN CHỈ 

ĐĂNG  KÝ



XIN TẠM 

NGHỈ HỌC

- Được điều động vào lực lượng vũ trang

- Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia

tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế

- Bị ốm đau, tai nạn có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có

thẩm quyền

- Lý do cá nhân

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học, sinh viên tải về trên website

của PCTSV và thực hiện theo yêu cầu của đơn.



CẢNH BÁO 

HỌC VỤ

Sinh viên khóa 47 

trở về sau xem

thêm quy định mới

trong quy chế học

vụ hiện hành.

Là hình thức cảnh báo sinh viên trong

các trường hợp:



ĐÌNH CHỈ HỌC 

TẬP VÀ BUỘC 

THÔI HỌC

- Bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 học kỳ

- Có điểm rèn luyện yếu kém trong 2 học kỳ liên tiếp

- Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học, đã bị cảnh báo học tập

và học kỳ chính kế tiếp có ĐTBCHK dưới 1.0

- Nghỉ học tạm thời quá thời hạn cho phép, không đăng

ký HP, không đóng HP 2HK chính liên tiếp….các

trường hợp đặc biệt sẽ do Hiệu trưởng quyết định



VẤN ĐỀ XÉT TỐT 

NGHIỆP CUỐI KHÓA VÀ 

XỬ LÝ SV QUÁ HẠN 

THỜI GIAN HỌC TẬP 

Sinh viên theo dõi kế hoạch xét tốt nghiệp từng học kỳ của Phòng

Đào tạo và đăng ký xét tốt nghiệp đúng thời gian quy định trên

hệ thống khi đã đủ điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên xem thêm

điều kiện tốt nghiệp và

công nhận tốt nghiệp

tại quy chế học vụ hiện

hành.

Sinh viên quá hạn thời gian học tập khi hết thời gian học tập tối

đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ bị xóa

tên, trừ những sinh viên được hưởng ưu tiên theo đối tượng quy

định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy


