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Lời ngỏ 

Chào mừng bạn đã đến trường đại học Văn Lang, tham gia vào cộng đồng sinh viên 

Văn Lang, nơi đây không chỉ là một nơi để học tập và phát triển tư cách sinh viên, mà còn 

là nơi để bạn trải nghiệm các hoạt động hướng tới cộng đồng, bạn sẽ có một chặng đường 

đầy phấn khởi và thử thách phía trước. 

Cuốn sổ tay này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về chương 

trình học tập, giúp bạn dễ dàng tra cứu các thông tin về học phần, khối lượng kiến thức 

của khóa học mà bạn cần tích lũy.  

Sổ tay học tập còn cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết như kế hoạch học tập 

của khóa học, các hướng dẫn về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quy định về xét và 

công nhận tốt nghiệp và một số thông tin về hoạt động đặc thù của ngành. 

Những nội dung trong cuốn sổ này cùng với những thông tin do Khoa cung cấp thông 

qua hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn và qua hoạt động cố vấn học tập sẽ giúp 

bạn chủ động xây dựng cho mình kế hoạch học tập phù hợp và thực hiện kế hoạch học tập 

của mình đạt hiệu quả cao nhất. 

Chúc bạn thành công. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2019 
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PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1.1 Khối lượng kiến thức toàn khóa 

TT Khối kiến thức 

Kiến thức 

bắt buộc 

(tín chỉ) 

Kiến thức 

tự chọn 

(tín chỉ) 

Tổng 

(tín chỉ) 

1 Giáo dục đại cương (cơ bản) 28  28 

2 Giáo dục chuyên nghiệp    

 - Cơ sở khối ngành và ngành 58 1 59 

 - Kiến thức ngành 24 3 27 

 - Kiến thức bổ trợ    

 - Thực tập cuối khóa/mô phỏng 2  2 

 - Đồ án/khóa luận tốt nghiệp 8  8 

TỔNG 120 4 124 

1.2 Kế hoạch giảng dạy 

TT 
Học 

kỳ 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT TH ĐA TT 

1 1 DCT0080 Triết học Mác-Lê Nin  3 45   
 

2 1 DTA0012 Anh văn 1 3 45   
 

3 1 DGT0010 Giáo dục thể chất 1 2 15 30  
 

4 1 DTH0012 Tin học cơ bản 2  60  
 

5 1  DQP0010 Tin học ứng dụng 1 (Photoshop) 2 15 30  
 

6 1  DMC0030 Cơ sở tạo hình mỹ thuật 2 30   
 

7 1  DMC0045 Trang trí cơ bản 3 15 60  
 

8 1 DMC0050 Hình họa 1 3 15 60  
 

9 2 DCT0090 Kinh tế chính trị Mác-LêNin 2 30   
 

10 2 DTA0020 Anh văn 2 3 45   
 

11 2 DGT0020 Giáo dục thể chất 2 2 15 30  
 

12 2 DMC1300  Diễn hoạ thời trang 1 2 15 30  
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TT 
Học 

kỳ 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT TH ĐA TT 

13 2 DMC0160 Kỹ thuật cắt may 1 4 30 60  
 

14 2 DMC0093 Trang trí cơ sở ngành thời trang 3 15 60  
 

15 2 DMC0100 Hình họa 2 3 15 60  
 

16 HÈ 1 DQP0010 Giáo dục quốc phòng 8 75 90  
 

17 HÈ 1 DMC0014 Tin học ứng dụng 2 (Illustrator) 1  30  
 

18 HÈ 1 DMC1301  Diễn hoạ thời trang 2 1  30  
 

19 HÈ 1  DMC1330 Tự chọn 1 1 15   
 

20 3 DCT0100 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30   
 

21 3  DTA0030 Anh văn 3 3 45   
 

22 3  DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30   
 

23 3  DMC0360  Cơ sở thiết kế thời trang  2 15 30  
 

24 3  DMC0193  
Nghiên cứu lịch sử phát triển 

thời trang 1 
2 30   

 

25 3  DMC0371  Vật liệu may 1 2 30   
 

26 3  DMC0161 Kỹ thuật cắt may 2  4 30 60  
 

27 3 DMC1302 Diễn hoạ thời trang 3 1  30  
 

28 3  DMC0060 Phương pháp sáng tạo  2 30   
 

29 4  DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30   
 

30 4  DTA0040 Anh văn 4 3 45   
 

31 4  DMC0390 Lịch sử mỹ thuật 4 45   
 

32 4  DMC0841 Kỹ thuật cắt may 3 4 30 60  
 

33 4   DMC0372 Vật liệu may 2 1  30  
 

34 4   DMC1390 Thiết kế thời trang 1 3 15  90 
 

35 HÈ 2 DMC1060  Nghiên cứu trang phục truyền thống 3 15   90 

36 HÈ 2 DMC1340  Tự chọn 2 1  30  
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TT 
Học 

kỳ 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT TH ĐA TT 

37 5 DCT0110 Lịch sử Đảng CSVN 2 30   
 

38 5  DMC0460 Nghệ thuật học 2 30   
 

39 5  DMC1360  Chuyên đề 1 1 15   
 

40 5  DMC0194 
Nghiên cứu lịch sử phát triển 

thời trang 2 
2 30   

 

41 5  DMC1400  Thiết kế thời trang 2 3 15  90  

42 5  DMC1320 Thực tập nhận thức nghề  1    90 

43 5 DMC0471 Marketing kinh doanh thời trang 2 30    

44 6  DPL0010 Pháp luật đại cương 2 30    

45 6  DPL0100 Pháp luật chuyên ngành MTCN 1 15    

46 6   DMC1350 Tự chọn 3 2 15 30   

47 6  DMC1130 Thiết kế phụ trang  2 15 30   

48 6   DMC1410 Thiết kế thời trang 3 3 15  90  

49 HÈ 3 DMC1430  Thực tập tốt nghiệp  1    90 

50 HÈ 3 DMC1370 
Chuyên đề 2: Môi trường và 

biến đổi khí hậu  
1 15    

51 HÈ 3 DMC1280 Nghiên cứu chuyên đề Thời trang 2 30    

52 7   DMC1420 Thiết kế thời trang 4  3 15  90  

53 7  DMC1170 Đồ án tiền tốt nghiệp-TKTT 3 15 60   

54 7  DMC1380  Chuyên đề 3  1 15    

55 8 DMC0604 Đồ án tốt nghiệp 8   360  

Từ viết tắt: lý thuyết (LT), thực hành (TH), đồ án (ĐA), thực tập (TT). 

Chương trình môn học được rà soát hàng năm để đáp ứng yêu cầu thực tế, những thay đổi 

chương trình môn học (nếu có) sau khi rà soát được Hiệu trưởng phê duyệt, khoa sẽ công 

bố cho sinh viên. 
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1.3 Những chương trình đặc thù của khoa 

1. Đi thực tế: Sinh viên được đi thực tế trong môn học “Nghiên cứu trang phục truyền 

thống”, thời gian học tập tại địa phương kéo dài 7 ngày, là cơ hội để sinh viên làm quen 

với hoạt động học tập điền dã, làm việc nhóm, quan sát và trải nghiệm môi trường học 

tập khác biệt, rèn luyện kỹ năng thích nghi với môi trường thay đổi; môn học cũng mong 

muốn giáo dục ý thức gìn giữ vốn cổ, phát huy và phát triển sáng tạo dựa trên nguồn tài 

nguyên văn hóa vật chất và tinh thần của địa phương, dân tộc. Hoạt động này cũng là 

một cơ hội để phát triển mối quan hệ hiểu biết giữa các thành viên trong đoàn cũng như 

phát triển mối quan hệ giữa sinh viên TKTT với cộng đồng.  

2. Chương trình 11AM FASHION SHOW: Là show diễn được tổ chức mỗi học kỳ 1 

lần. 11AM HK1 định dạng như một chuyên đề giúp sinh viên cập nhật các kỹ thuật mới, 

xu hướng mới trong lĩnh vực TKTT, mô hình chuyên đề này có lính linh hoạt, dễ dàng 

thay đổi nội dung, là phần bổ trợ hiệu qủa cho nhóm các môn học về kỹ thuật may và kỹ 

thuật thiết kế thời trang. 11AM HK2 được định dạng là show diễn báo cáo kết quả học 

tập các môn thiết kế trong suốt cả năm học của các bạn sinh viên trong ngành. Các show 

diễn này cũng là cơ hội để sinh viên trải nghiệm và thực hành kỹ năng làm việc nhóm 

trong môi trường làm việc đa dạng, phong phú, trải nghiệm và thực hành quy trình tổ 

chức show diễn thời trang, bổ trợ kỹ năng mềm.  

3. Hoạt động học tập thực tế tại doanh nghiệp: Trong các môn học, sinh viên sẽ được 

thăm quan kiến tập tại các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, cung cấp trải nghiệm thực 

tế, làm quen với môi trường làm việc trong tương lai.  

4. Hoạt động thực tập: Được chia thành hai nội dung: Thực tập nhận thức nghề, diễn ra 

từ hk1 đến trước khi bắt đầu hk3, sinh viên được yêu cầu tự thực tập các công việc đơn 

giản như bán hàng thời trang, trợ lý cấp thấp,…tại các doanh nghiệp trong ngành, từ đó 

có những trải nghiệm và nhận thức đúng đắn về từng công việc khác nhau để theo đó 

định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Thực tập tốt nghiệp được bắt đầu từ HK7 và kết 

thúc trước khi tốt nghiệp, giúp sinh viên làm quen với công việc thực sự trong môi trường 

làm việc thực tế trước khi ra trường.  

5. Các hoạt động bổ trợ khác: Ngành TKTT, Khoa MTCN cũng như các ngành khác 

thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên đề, Talkshow, Workshop, …giúp bổ sung 

các kiến thức, kỹ năng theo xu hướng mới nhất của xã hội, nâng cao năng lực nghề cũng 

như năng lực cạnh tranh của sinh viên trong bối cảnh thị trường lao động ngày một cạnh 

tranh hơn. 

PHẦN 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO 
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2.1 Cổng thông tin đào tạo 

Khi nhập học sinh viên được Trường cung cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống email 

của Trường. Các thông tin về đào tạo được gửi cho sinh viên thông qua hệ thống email này. 

- Cổng thông tin đào tạo: online.vanlanguni.edu.vn 

- Địa chỉ hộp thư đào tạo: hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn  

- Điện thoại liên lạc: 71099211 nhánh số 3320 và 3324 

Khi gặp các khó khăn về đăng ký môn học hoặc thắc mắc về lịch học, lịch thi và/hoặc đóng 

góp ý kiến cho Nhà trường về hoạt động đào tạo, sinh viên gửi thông tin về hộp thư đào tạo. 

Trong trường hợp cấp thiết, sinh viên gọi về đường dây điện thoại trên. 

- Các văn bản về đào tạo [đường link] 

- Hệ thống biểu mẫu [đường link] 

- Các chính sách trong đào tạo 

2.2 Khung giờ học trong một ngày 

Buổi Tiết thứ Thời gian  Ghi chú 

Sáng 

1 07:00 - 07:45 

Tùy theo TKB của từng 

ngành, các học phần sẽ được 

bố trí ở các nhóm tiết học 

khác nhau. 

2 07:50  - 08:35 

3 08:40 - 09:25 

4 09:30 - 10:15 

5 10:20 - 11:05 

6 11:10 - 11:55 

Chiều 

7 13:00 - 13:45 

8 13:50 - 14:35 

9 14:40 - 15:25 

10 15:30 - 16:15 

11 16:20 - 17:05 

12 17:10 - 17:55 

2.3 Các mốc thời gian quan trọng Kế hoạch tổ chức đào tạo 2019 – 2020 

mailto:hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn
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| Sổ tay học tập dành cho sinh viên khóa 25  9 

 

2.4 Các học kỳ 

Một năm học có 3 học kỳ, gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đăng ký khối lượng 

học tập ở mỗi học kỳ theo Kế hoạch tổ chức đào tạo chi tiết của mỗi ngành (kế hoạch đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt và cập nhật lên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến) và theo thời 

gian do Phòng Đào tạo công bố. 

2.5 Hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu 

Sinh viên xem video hướng dẫn đănh ký tại tại: 

https://www.youtube.com/watch?v=mTv6BHzkBeM 

Sinh viên xem Thời khóa biểu tại http://online.vanlanguni.edu.vn/ 

2.6 Học phí 

- Sinh viên đóng học phí theo số tín chỉ đăng ký học ở mỗi học kỳ theo thời gian thông báo 

từ nhà trường. Khoảng thời gian hoàn thành học phí: 30 ngày đầu tiên của mỗi học kỳ. 

- Học phí minh bạch, ổn định không tăng trong suốt khóa học. 

- Nếu chưa chuẩn bị kịp, sinh viên có thể làm đơn gia hạn và phải có chữ ký xác nhận của 

phụ huynh. Thời gian gia hạn khoảng 2 tuần. 

- Sinh viên chưa hoàn thành học phí, sẽ không được dự thi giữa kỳ và cuối kỳ. 

2.7 Hệ thống tiếp sinh viên – Hub (một cửa) 

Khi cần liên hệ với Trường về các nội dung dưới đây, sinh viên đến Bộ phận một cửa (Hub): 

Cơ sở 1: Tầng trệt, 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM 

Cơ sở 3: Tầng trệt, tòa nhà LV, 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, quận Bình Thạnh. TP.HCM. 

Công tác học vụ Công tác sinh viên 

1. Chuyển trường đến 1. Hướng dẫn thủ tục hoàn trả bảo hiểm y tế 

2. Chuyển trường đi 
2. Hướng dẫn thủ tục hoàn trả bảo hiểm tại nạn 

3. Bảo lưu, tạm ngừng học 

4. Nhập học lại 
3. Cấp lại thẻ sinh viên 

5. Chuyển ngành 

6. Chuyển lớp học phần 
4. Tiếp nhận bổ sung hồ sơ và rút hồ sơ 

7. Đăng ký học theo tiến độ nhanh/chậm 

8. Đăng ký học lại học phần 
5. Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí 

9. Đăng ký thi cải thiện, học cải thiện 

10.  Đăng ký học thay thế học phần 
6. Xác nhận hồ sơ tốt nghiệp 

11.  Đăng ký xét tốt nghiệp sớm 

12.  Đăng ký sử dụng phòng học, hội trường 
7. Xác nhận để vay vốn tín dụng 

13.  Khiếu nại/phúc khảo điểm thi/kiểm tra 

14.  Chuyển điểm, miễn học học phần 8. Xác nhận để sinh viên được hưởng ưu đãi 

giáo dục tại địa phương 15.  Cấp bảng điểm 

16.  Cấp giấy xác nhận kết quả học tập 

https://www.youtube.com/watch?v=mTv6BHzkBeM
http://online.vanlanguni.edu.vn/
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17.  Cấp giấy giới thiệu để đi thực tập 
9. Xác nhận để sinh viên xin cấp học bổng tại 

địa phương 

18.  Cấp giấy xác nhận nội dung ĐCCT 
10. Xác nhận hồ sơ Đoàn 

19.  Cấp giấy xác nhận hoàn thành CTĐT 

20.  Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 11. Xác minh lý lịch sinh viên theo yêu cầu của 

các cơ quan Công an 21.  Cấp giấy xác nhận mô tả CTĐT 

22.  Cấp giấy xác nhận thời gian đào tạo 
12. Xác nhận điểm rèn luyện 

23.  Xác minh văn bằng, chứng chỉ 

24.  Chứng thực văn bằng, chứng chỉ 13. Xác nhận nhu cầu sử dụng phòng học, hội 

trường và khu vực khuôn viên Trường 25.  Giải đáp thắc mắc về học phí 

26.  Giải đáp thắc mắc về đăng ký môn học online 

14. Tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các thắc mắc 

có liên quan đến công tác sinh viên. 

27.  Tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các thắc mắc 

về TKB, lịch thi 

28.  Tư vấn các quy định về học vụ 

 

PHẦN 3: MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

3.1 Thời gian đào tạo năm học, học kỳ: 

- Thời gian đào tạo của một khóa học được thiết kế bằng 4 năm học; hoặc 4,5 năm học; hoặc 

5 năm học, tùy theo ngành đào tạo, được công bố trong chương trình đào tạo của ngành. 

- Thời gian đào tạo tối đa để sinh viên hoàn thành chương trình là không vượt quá 2 (hai) 

lần thời gian được thiết kế cho chương trình đào tạo của ngành. Nếu có học kỳ sinh viên 

gián đoạn nghỉ học vì lý do cá nhân hoặc thời gian sinh viên đã học ở trường khác (đối 

với sinh viên chuyển trường) đều được tính vào thời gian này. 

- Trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ. Một năm học có 2 học kỳ 

chính và 1 học kỳ phụ, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi; học kỳ 

phụ (học kỳ hè) có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi để sinh viên có điều kiện học lại, 

học bù, học vượt hoặc học trước một số học phần theo đặc thù của ngành. 

3.2 Học phần: 

- Học phần: là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích lũy 

trong quá trình học tập.  

- Các loại học phần  

- Có hai loại học phần:  

- Học phần bắt buộc: là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi 

chương trình đào tạo và bắt buộc sinh viên phải tích lũy; 
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-  Học phần tự chọn: là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh 

viên được tự chọn, nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc để tích lũy đủ số tín chỉ quy 

định cho mỗi chương trình đào tạo. 

- Học phần tiên quyết: học phần A là học phần tiên quyết của học phần B khi sinh viên bắt 

buộc phải học và đạt học phần A thì mới được đăng ký học học phần B.  

- Học phần học trước, học sau: học phần A là học phần học trước học phần B khi sinh viên 

muốn đăng ký học học phần B thì cần học xong học phần A (nhưng có thể chưa đạt học 

phần A). Hai học phần A và B nếu bố trí trong cùng một học kỳ thì học phần A được bố trí 

học xong mới đến học phần B. 

-  Học phần tương đương (học phần thay thế): là học phần được sử dụng khi một học phần 

có trong chương trình đào tạo nhưng không còn giảng dạy và được thay thế bằng một học 

phần khác đang tổ chức giảng dạy. 

3.3 Đăng ký học phần:  

Trước mỗi học kỳ 4 tuần, sinh viên thực hiện đăng ký môn học trên hệ thống. Việc đăng ký 

môn học là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi sinh viên, nếu không đăng ký, xem như từ chối học 

tập. Khối lượng đăng ký trong 1 học kỳ, tối thiểu: 14 tín chỉ, tối đa: 20 tín chỉ. 

3.4 Đánh giá học phần: 

- Điểm tổng hợp đánh giá kết quả học tập của một học phần (gọi tắt là điểm học phần) được 

tính căn cứ vào các điểm đánh giá bộ phận. Các điểm đánh giá bộ phận có thể bao gồm: 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ 

tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm đánh giá tự 

học có hướng dẫn; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, 

trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không 

dưới 50%. 

- Đối với các học phần thực hành: Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong 

học kỳ có tính trọng số, được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần 

thực hành. Trong công thức tính trung bình cộng, mẫu số là tổng số tất cả các bài thực 

hành theo quy định của chương trình, bao gồm cả những bài thực hành sinh viên bị điểm 

0 do vắng mặt. 

- Đối với học phần vừa có lý thuyết và thực hành; lý thuyết và bài tập lớn; lý thuyết và đồ án: 

điểm học phần là trung bình cộng của tất cả các điểm thành phần, có quy định trọng số. 
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3.5 Dự thi kết thúc học phần: 

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi không bị cấm thi do vắng quá số buổi theo quy 

định của giảng viên. Danh sách sinh viên dự thi kết thúc môn học sẽ được công bố trước thi 

1 tuần. 

3.6 Hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần: 

Tùy vào tính chất của môn học, giảng viên quy định về hình thức thi cuối học kỳ. Một số 

hình thức thi: Thi viết (trắc nghiệm, tự luận), Thi vấn đáp, Tiểu luận, Đồ án môn học, Báo 

cáo bài tập … Kết quả thi sẽ được công bố sau 7-10 ngày. 

3.7 Tính điểm trung bình chung học tập: 

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức 

sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: 

 

 

 

Trong đó:  

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy, 

ai là điểm của học phần thứ i, trong Thang điểm 4,  

ni là số tín chỉ của học phần thứ i, 

n là tổng số học phần. 

Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo 

kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung 

bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được 

tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi. 

3.8 Bảng quy đổi điểm: 

Loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ  Thang điểm 4 

Đạt 

9,0 đến 10 
A 

A+ 4,0 

8,5 đến 8,9 A 3,60 – 3,99 

8,0 đến 8,4 
B 

B+ 3,50 – 3,59 

7,0 đến 7,9 B 3,00 – 3,49 

6,5 đến 6,9 
C 

C+ 2,50 – 2,99 

5,5 đến 6,4 C 2,00 – 2,49 

5,0 đến 5,4 D D+ 1,50 – 1,99 





=

=
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4,0 đến 4,9 D 1,00 – 1,49 

Không đạt Dưới 4,0 F F 0 – 0,99 

3.9 Phúc khảo bài thi: 

Trong vòng 7 ngày từ lúc công bố kết quả thi, sinh viên có nhu cầu phúc khảo điểm thi thì 

nộp đơn cho Phòng khảo thí và đóng lệ phí theo quy định của nhà trường. Sinh viên biết 

được điểm phúc khảo sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn. Căn cứ vào điểm tăng giảm sau phúc 

khảo, nhà trường sẽ thanh toán lại phần lệ phí đã đóng của sinh viên. 

3.10 Thi lần 2: 

Nhà trường tổ chức cho sinh viên thi lần 2 trong các trường hợp: Sinh viên không thi lần 1, 

hoặc điểm tổng kết lần 1 dưới 4.0. Khi thi lần 2, sinh viên phải đăng ký trực tiếp tại phòng 

Đào tạo. 

3.11 Thi và học cải thiện: 

Thi cải thiện: Sinh viên đạt điểm từ 4.0-5.4 được thi cải thiện để nâng điểm số của mình. 

Sinh viên thi cải thiện phải đăng ký trên hệ thống đào tạo. Lệ phí thi cải thiện: 50.000VNĐ. 

Học cải thiện: Sinh viên có học phần đạt điểm D được quyền đăng ký học lại để cải thiện 

điểm trung bình chung tích lũy. Nếu học phần đăng ký học lại là học phần tự chọn thì sinh 

viên có thể đăng ký đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.  

3.12 Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế thi: 

- Khiển trách, Cảnh cáo: Khi xem bài thi của bạn quá 3 lần, bị giám thị lập biên bản, trừ 

điểm bài thi từ 20-50% điểm số. 

- Đình chỉ thi: Giám thị phát hiện sinh viên sử dụng tài liệu. 

- Đình chỉ học 1 năm: Các trường hợp giám thị phát hiện thi hộ. 

- Thời hạn xử lý: 1 tháng sau mỗi kỳ thi. 

3.13 Chuyển ngành trong nội bộ trường: 

Sau 1 năm học, sinh viên cảm thấy không phù hợp với ngành học của mình, có thể làm đơn 

xin chuyển ngành với điều kiện: Điểm đầu vào có cùng hình thức xét tuyển (học bạ, 

THPTQG), Điểm phải bằng hoặc cao hơn ngành có nguyện vọng chuyển sang, và trong năm 

học qua sinh viên không nợ môn nào. 

3.14 Học cùng lúc 2 chương trình: 

Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên 

không thuộc diện xếp hạng học lực yếu. Việc đăng ký học chương trình thứ hai được thực 
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hiện từ sau học kỳ thứ hai, hoặc có thể đăng ký ngay trước khi bắt đầu học kỳ cuối cùng của 

chương trình thứ nhất. 

Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung của chương trình 

thứ nhất dưới 2,00, sinh viên phải tạm dừng học chương trình thứ 2 ở học kỳ tiếp theo, cho 

đến khi điểm trung bình chung học kỳ của chương trình thứ nhất đạt từ 2,00 trở lên. 

3.15 Học vượt: 

Sinh viên phải đạt điểm trung bình từ 2.50 trở lên (theo thang điểm 4), không nợ bất kỳ học 

phần nào và các môn học được mở trong cùng 1 học kỳ. 

3.16 Học lại: 

Sinh viên có học phần bị điểm F: nếu là học phần bắt buộc thì phải đăng ký học lại học phần 

đó; nếu là học phần tự chọn thì sinh viên được đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang 

đăng ký học phần tự chọn tương đương khác. Sinh viên đăng ký học lại các học phần bị điểm 

F ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. 

3.17 Cảnh báo kết quả học tập: 

Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập, thuộc các trường hợp sau đây: 

• Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 

đối với các học kỳ tiếp theo; 

• Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời 

điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. 

Khi được cảnh báo, sinh viên khẩn trương điều chỉnh kế hoạch học tập, chủ động đăng ký học 

lại, thi lại, các học phần chưa đạt, học bổ sung các học phần tự chọn, đăng ký thi cải thiện các 

học phần chỉ đạt điểm D để cải thiện tình hình, thoát ra khỏi tình trạng bị cảnh báo. 

3.18 Buộc thôi học: 

Bị cảnh báo học tập 2 lần liên tiếp hoặc bị cảnh báo học tập lần thứ 3; 

Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 8 của 

Quy chế này;  

Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên 

khỏi danh sách sinh viên của Trường. 

3.19 Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp: 

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: mỗi năm có ít nhất ba đợt xét và công nhận tốt nghiệp, 

vào khoảng cuối các tháng 3, tháng 6 và tháng 12.  

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  
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• Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang 

trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

• Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ của chương trình đào tạo  

• Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên theo thang điểm 4; 

• Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh; 

• Có kết quả đạt môn học Giáo dục thể chất; 

• Có chứng chỉ Anh văn Toeic 450 hoặc tương đương. 

3.20 Xếp loại kết quả học tập và tốt nghiệp: 

Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; 

Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; 

Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; 

Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49. 

PHẦN 4: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI DỰ CÁC KỲ THI 

4.1 Nội quy phòng thi 

1. Sinh phải có mặt tại Phòng thi trước giờ thi 15 phút, đem theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy 

thân. Nếu sinh viên đến phòng thi trễ quá 15 phút kể từ khi mở đề thi thì không được dự thi. 

2. Trang phục nghiêm túc khi vào phòng thi. 

3. Không mang vào phòng thi:  

Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu; các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi 

âm; tài liệu có liên quan đến môn thi (đối với các học phần không sử dụng tài liệu khi làm 

bài thi). 

4. Khi vào phòng thi, sinh viên phải tuân thủ các quy định sau đây: 

- Ngồi đúng chỗ do CBCT quy định; 

- Xuất trình Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân cho CBCT thi kiểm tra; 

- Không nói chuyện riêng, không trao đổi, bàn bạc trong phòng thi; 

- Không sử dụng điện thoại, không hút thuốc trong phòng thi; 

- Không trao đổi bài, giấy nháp cho người khác; không cho người khác nhìn bài của mình; 

- Nếu cần hỏi CBCT điều gì sinh viên phải hỏi công khai.  

- Trước khi làm bài thi, thí sinh ghi đầy đủ các thông tin trên giấy làm bài thi.  

- Giữ bài thi sạch sẽ, không nhàu nát; không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. 

5. Sinh viên chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi đã hoàn thành 2/3 giờ làm bài. Trước khi rời 

khỏi phòng thi phải nộp bài, ký tên vào danh sách và làm các thủ tục khác theo hướng dẫn 

của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm 

thời ra khỏi Phòng sớm hơn thời gian quy định sinh viên báo cho CBCT. 

6. Khi hết giờ thi, sinh viên phải ngừng làm bài và nộp bài theo hướng dẫn của CBCT. Không 

làm được bài, sinh viên cũng phải nộp bài thi. Khi nộp bài, sinh viên phải tự ghi rõ số tờ giấy 

thi đã nộp và ký tên xác nhận vào danh sách sinh viên dự thi. 
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4.2 Quy định Xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi 

TT NỘI DUNG VI PHẠM HÌNH THỨC KỶ LUẬT 
THẨM QUYỀN 

XỬ LÝ 
HỒ SƠ XỬ LÝ 

1 

Sinh viên phạm lỗi lần thứ nhất: Nhìn bài 

hoặc trao đổi bài bằng miệng với thí sinh 

khác. 

Khiển trách: 

Sinh viên bị khiển trách 

trong khi thi môn nào sẽ 

bị trừ 25% số điểm bài 

thi của môn đó. 

CBCT quyết 

định và ghi 

trong biên bản. 

Biên bản xử lý 

sinh viên vi 

phạm quy chế 

thi 

2 

Thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

 Đã bị khiển trách một lần nhưng trong 

giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy 

chế ở mức khiển trách. 

 Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho thí 

sinh khác. 

 Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí 

sinh khác chép bài của mình. 

Cảnh cáo: 

Sinh viên bị cảnh cáo 

trong khi thi môn nào sẽ 

bị trừ 50% tổng số điểm 

bài thi của môn đó. 

CBCT quyết 

định và ghi 

trong biên bản. 

Biên bản xử lý 

sinh viên vi 

phạm quy chế 

thi và tang vật 

kèm theo (nếu 

có). 

3 

Sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau 

đây: 

 Đã bị lập biên bản cảnh cáo một lần 

nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi 

phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc 

cảnh cáo. 

 Mang vật dụng trái phép vào phòng thi 

như vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy, đồ 

uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, 

thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có 

thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm 

bài thi. 

 Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận 

bài giải từ ngoài vào phòng thi. 

 Viết vẽ vào giấy làm bài những nội 

dung, ký hiệu với mục đích đánh dấu bài 

thi. 

 Có hành động gây gổ, đe dọa CBCT hay 

đe dọa Thí sinh khác. 

Đình chỉ thi: 

Sinh viên bị đình chỉ thi 

phải nộp bài thi, đề thi, 

giấy nháp cho CBCT và 

ra khỏi phòng thi ngay 

sau khi có quyết định của 

Điều hành thi. Thí sinh bị 

đình chỉ thi môn nào sẽ bị 

điểm không (0) môn đó. 

Sinh viên bị đình chỉ thi 

ở lần 1 thì không được 

dự thi lần 2. 

CBCT lập biên 

bản, Trưởng 

khoa/ Điều 

hành thi quyết 

định và ghi trong 

biên bản.  

Biên bản xử lý 

sinh viên vi 

phạm quy chế 

thi và tang vật 

kèm theo. 

4 
 Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người khác thi 

hộ. 

Đình chỉ thi (xử lý như 

mục 3) và đình chỉ học 1 

năm nếu vi phạm lần thứ 

nhất/buộc thôi học nếu vi 

phạm lần thứ hai. 

CBCT lập biên 

bản, báo cho 

Điều hành thi xử 

lý vụ việc và gửi 

hồ sơ về Phòng 

CTSV. 

Đình chỉ thi: Do 

Trưởng Khoa/ 

Điều hành thi 

quyết định.  

Đình chỉ 

học/buộc thôi 

học: do HĐ kỷ 

luật cấp Trường 

quyết định. 

Biên bản xử lý 

sinh viên vi 

phạm quy chế 

thi và tang vật 

kèm theo (nếu 
có). 

PHẦN 5: HỆ THỐNG CHỦ NHIỆM LỚP SINH VIÊN VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP 
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5.1 Chủ nhiệm lớp sinh viên (CNLSV) 

Sau khi nhập học mỗi sinh viên được xếp vào lớp hành chính. Hoạt động của Chủ nhiệm lớp 

sinh viên theo hệ thống lớp hành chính. CNLSV sẽ: 

- Cung cấp cho sinh viên: Thông tin về các văn bản quy định của nhà trường liên quan đến 

học tập và rèn luyện của sinh viên; Thông tin về các hoạt động liên quan đến sinh viên của 

khoa và trường trong năm học; Thông tin về hệ thống quản lý của khoa và trường: các trợ 

lý ở khoa, phân công BCN khoa, các phòng chức năng của trường, BGH, HĐQT; Thông 

tin về các hệ thống hỗ trợ sinh viên của khoa và trường: các dịch vụ nội bộ, mạng máy tính, 

hệ thống CVHT của khoa. 

- Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cặn kẽ nhiệm vụ của mình để tự giác thực hiện đạt kết quả 

tốt nhất. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.  

- Tìm hiểu điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của sinh viên để có giải pháp tháo gỡ giúp sinh viên 

vượt qua khó khăn, hoàn thành những nhiệm vụ theo quy định. 

- Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên.  

- Cập nhật hồ sơ sinh viên về quá trình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên. 

- Hướng dẫn để sinh viên ý thức được quyền của mình, trên cơ sở đó sinh viên tự đấu tranh 

bảo vệ quyền hợp pháp của mình.  

- Hướng dẫn cho sinh viên hiểu đặc biệt cặn kẽ để tự giác không vi phạm những điều cấm. 

- Giám sát để phát hiện nguy cơ rủi ro. Nếu có dấu hiệu sinh viên vi phạm, cần có biện pháp 

kiên quyết ngăn chặn.  

- Nhận xét, đánh giá sinh viên về từng nội dung quy định cấm vi phạm, yêu cầu sinh viên 

cam kết mỗi đầu và cuối học kỳ. 

5.2 Cố vấn học tập 

Mỗi ngành có một đội ngũ cố vấn học tập. CVHT sẽ tư vấn cho sinh viên: 

- Quy chế, quy định về tổ chức hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ; 

- Cấu trúc, lưu đồ của CTĐT, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của ngành/chuyên ngành; 

- Cách xây dựng kế hoạch học tập cho khóa học hoặc năm học, tư vấn cho sinh viên lựa chọn 

tiến độ học nhanh hoặc học chậm phù hợp để thực hiện kế hoạch học tập của năm học hoặc 

khóa học. CVHT xem xét và phê duyệt kế hoạch học tập của sinh viên đối với những trường 

hợp có yêu cầu từ Phòng Đào tạo; 

- Đăng ký học phần ở từng học kỳ theo đúng quy định và phù hợp tiến độ học tập đã chọn. 

Theo dõi, tìm hiểu tình hình học tập, kết quả học tập của những sinh viên có nhu cầu tư vấn 

căn cứ trên Hồ sơ sinh viên và trao đổi trực tiếp với CNLSV, nếu cần, để tư vấn, hướng dẫn 

sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập và đăng ký môn học phù hợp với năng lực và hoàn 

cảnh của từng sinh viên; 

- Kinh nghiệm học tập, làm bài tập/đồ án/tiểu luận, …; 

- Lựa chọn chuyên ngành;  

- Các vấn đề về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và các vấn đề về xử lý học vụ; 

- Hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên. 

 

PHẦN 6: VĂN HÓA VĂN LANG 



 

| Sổ tay học tập dành cho sinh viên khóa 25  18 
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	3.5 Dự thi kết thúc học phần:
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