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CH姶愛NG I 

NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh vƠ đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 

1. Quy đ鵜nh  này quy đ鵜nh đào t衣o đ衣i h丑c và cao đ鰯ng h羽 chính quy theo h羽 th嘘ng 
tín ch雨, bao g欝m: t鰻 ch泳c đào t衣o; ki吋m tra và thi h丑c ph亥n; xét và công nh壱n t嘘t nghi羽p. 

 2. Quy đ鵜nh này áp d映ng đ嘘i v噂i sinh viên các khoá đào t衣o h羽 chính quy 荏 trình đ瓜 
đ衣i h丑c và cao đ鰯ng t衣i các tr逢運ng thành viên và các khoa tr詠c thu瓜c A衣i h丑c Thái 
Nguyên (sau đây g丑i là đ挨n v鵜 đào t衣o) th詠c hi羽n theo hình th泳c tích l┡y tín ch雨. 

Ai隠u 2. Ch逢挨ng trình đƠo t衣o, đ隠 c逢挨ng chi ti院t h丑c ph亥n  

1. Ch逢挨ng trình đào t衣o (sau đây g丑i t逸t là ch逢挨ng trình) c亥n th吋 hi羽n rõ: trình đ瓜 
đào t衣o; đ嘘i t逢嬰ng đào t衣o, đi隠u ki羽n nh壱p h丑c và đi隠u ki羽n t嘘t nghi羽p; m映c tiêu đào t衣o, 
chu育n ki院n th泳c, k悦 n<ng c栄a ng逢運i h丑c khi t嘘t nghi羽p; kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c lý thuy院t, 
th詠c hành, th詠c t壱p; k院 ho衣ch đào t衣o theo th運i gian thi院t k院; ph逢挨ng pháp và hình th泳c 
đào t衣o; cách th泳c đánh giá k院t qu違 h丑c t壱p; các đi隠u ki羽n th詠c hi羽n ch逢挨ng trình.  Giám 
đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên quy  đ鵜nh m瓜t s嘘 n瓜i dung trong ch逢挨ng trình đào t衣o c栄a toàn 
đ衣i h丑c nh逢: Chu育n đ亥u ra ti院ng Anh, tin h丑c, quy đ鵜nh m瓜t s嘘 môn h丑c chung…  

2. M厩i ch逢挨ng trình g逸n v噂i m瓜t ngành (ki吋u đ挨n ngành) ho員c v噂i m瓜t vài ngành 
(ki吋u song ngành, ki吋u ngành chính - ngành ph映, ki吋u 2 v<n b茨ng) và đ逢嬰c c医u trúc t瑛 
các h丑c ph亥n thu瓜c hai kh嘘i ki院n th泳c: giáo d映c đ衣i c逢挨ng và giáo d映c chuyên nghi羽p. 

3. A隠 c逢挨ng chi ti院t c栄a t瑛ng h丑c ph亥n ph違i th吋 hi羽n rõ s嘘 l逢嬰ng tín ch雨, m映c tiêu 
c栄a h丑c ph亥n, mô t違 tóm t逸t n瓜i dung h丑c ph亥n, các h丑c ph亥n tiên quy院t (n院u có), h丑c 
ph亥n song hành, h丑c ph亥n h丑c tr逢噂c, cách đánh giá h丑c ph亥n, n瓜i dung chính các ch逢挨ng 
m映c, phân b嘘 th運i gian, các giáo trình, tài li羽u tham kh違o, đi隠u ki羽n thí nghi羽m, th詠c 
hành, th詠c t壱p ph映c v映 h丑c ph亥n... A隠 c逢挨ng chi ti院t các h丑c ph亥n trong ch逢挨ng trình đào 



t衣o do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o phê duy羽t. 

4. Kh嘘i l逢嬰ng c栄a m厩i ch逢挨ng trình không d逢噂i 180 tín ch雨 đ嘘i v噂i khoá đ衣i h丑c 6 
n<m; 150 tín ch雨 đ嘘i v噂i khoá đ衣i h丑c 5 n<m; 120 tín ch雨 đ嘘i v噂i khoá đ衣i h丑c 4 n<m; 90 
tín ch雨 đ嘘i v噂i khoá cao đ鰯ng 3 n<m; 60 tín ch雨 đ嘘i v噂i khoá cao đ鰯ng 2 n<m. Vi羽c m荏 
ngành, chuyên ngành đào t衣o ph違i th詠c hi羽n theo đúng các quy đ鵜nh c栄a A衣i h丑c Thái 
Nguyên.  

Ai隠u 3. H丑c ph亥n và Tín ch雨 

1. H丑c ph亥n là kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c t逢挨ng đ嘘i tr丑n v姻n, thu壱n ti羽n cho sinh viên 
tích lu悦 trong quá trình h丑c t壱p. Ph亥n l噂n h丑c ph亥n có kh嘘i l逢嬰ng t瑛 2 đ院n 4 tín ch雨, n瓜i 
dung đ逢嬰c b嘘 trí gi違ng d衣y tr丑n v姻n và phân b嘘 đ隠u trong m瓜t h丑c k┻. Ki院n th泳c trong 
m厩i h丑c ph亥n ph違i g逸n v噂i m瓜t m泳c trình đ瓜 theo n<m h丑c thi院t k院 và đ逢嬰c k院t c医u riêng 
nh逢 m瓜t ph亥n c栄a môn h丑c ho員c đ逢嬰c k院t c医u d逢噂i d衣ng t鰻 h嬰p t瑛 nhi隠u môn h丑c. T瑛ng 
h丑c ph亥n ph違i đ逢嬰c ký hi羽u b茨ng m瓜t mã s嘘 riêng đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh  s嘘 
927/AHTN – AT ngày 22 tháng 9 n<m 2008 v隠 h逢噂ng d磯n mã môn h丑c c栄a A衣i h丑c Thái 
Nguyên.  

2. M瓜t s嘘 khái ni羽m liên quan đ院n  h丑c ph亥n. 

a) H丑c ph亥n b逸t bu瓜c là h丑c ph亥n ch泳a đ詠ng nh英ng n瓜i dung ki院n th泳c chính y院u 
c栄a m厩i ch逢挨ng trình và b逸t bu瓜c sinh viên ph違i tích l┡y; 

b) H丑c ph亥n t詠 ch丑n là h丑c ph亥n ch泳a đ詠ng nh英ng n瓜i dung ki院n th泳c c亥n thi院t, 
nh逢ng sinh viên đ逢嬰c t詠 ch丑n theo h逢噂ng d磯n c栄a tr逢運ng nh茨m đa d衣ng hoá h逢噂ng 
chuyên môn ho員c đ逢嬰c t詠 ch丑n tu┻ ý đ吋 tích lu悦 đ栄 s嘘 h丑c ph亥n quy đ鵜nh cho m厩i 
ch逢挨ng trình. 

   c) H丑c ph亥n t逢挨ng đ逢挨ng và h丑c ph亥n thay th院 

- H丑c ph亥n t逢挨ng đ逢挨ng là h丑c ph亥n thu瓜c ch逢挨ng trình đào t衣o c栄a m瓜t khóa, 
ngành khác đang t鰻 ch泳c đào t衣o t衣i đ挨n v鵜 ho員c t衣i m瓜t đ挨n v鵜 đào t衣o khác thu瓜c A衣i 
h丑c Thái Nguyên đ逢嬰c phép tích l┡y đ吋 thay cho h丑c ph亥n trong ch逢挨ng trình c栄a ngành 
đào t衣o. 

- H丑c ph亥n thay th院 là h丑c ph亥n đ逢嬰c s穎 d映ng khi m瓜t h丑c ph亥n có trong ch逢挨ng 
trình đào t衣o nh逢ng nay không còn t鰻 ch泳c gi違ng d衣y n英a và đ逢嬰c thay th院 b茨ng m瓜t h丑c 
ph亥n khác đang còn t鰻 ch泳c gi違ng d衣y. 

Các h丑c ph亥n t逢挨ng đ逢挨ng ho員c thay th院 ph違i đ逢嬰c Th栄 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 đào t衣o 
phê duy羽t tr逢噂c khi b鰻 sung vào ch逢挨ng trình đào t衣o. H丑c ph亥n t逢挨ng đ逢挨ng ho員c thay 



th院 đ逢嬰c áp d映ng cho t医t c違 các khóa, các ngành ho員c ch雨 đ逢嬰c áp d映ng h衣n ch院 cho m瓜t 
s嘘 khóa, ngành. 

d) H丑c ph亥n tiên quy院t  
H丑c ph亥n A là h丑c ph亥n tiên quy院t c栄a h丑c ph亥n B, ngh┄a là khi sinh viên mu嘘n 

đ<ng ký h丑c h丑c ph亥n B thì ph違i đ<ng ký h丑c và thi đ衣t h丑c ph亥n A. 

e) H丑c ph亥n h丑c tr逢噂c 

H丑c ph亥n A là h丑c ph亥n h丑c tr逢噂c c栄a h丑c ph亥n B, ngh┄a là khi sinh viên mu嘘n 
đ<ng ký h丑c h丑c ph亥n B thì ph違i đ<ng ký và h丑c xong h丑c ph亥n A.  

f) H丑c ph亥n song hành  

H丑c ph亥n song hành v噂i h丑c ph亥n A là nh英ng h丑c ph亥n mà sinh viên ph違i theo 
h丑c tr逢噂c ho員c h丑c đ欝ng th運i v噂i h丑c ph亥n A.  

g) H丑c ph亥n đ員c bi羽t 

H丑c ph亥n Giáo d映c qu嘘c phòng và Giáo d映c th吋 ch医t đ逢嬰c x院p vào các h丑c ph亥n 
đ員c bi羽t (không đ逢嬰c tính tín ch雨 tích l┡y), vi羽c đánh giá k院t qu違 c栄a các h丑c ph亥n này là 
đi隠u ki羽n đ吋 xét t嘘t nghi羽p theo quy đ鵜nh chung c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

H丑c ph亥n Giáo d映c qu嘘c phòng đ逢嬰c A衣i h丑c s逸p x院p và giao k院 ho衣ch cho t瑛ng 
đ挨n v鵜 thành viên vào đ亥u m厩i n<m h丑c d詠a vào k院 ho衣ch đ隠 ngh鵜 c栄a các đ挨n v鵜 và kh違 
n<ng ti院p nh壱n c栄a Trung tâm Giáo d映c Qu嘘c phòng. Vi羽c h丑c l衣i h丑c ph亥n này (n院u có) 
do sinh viên đ<ng ký tr詠c ti院p v噂i Trung tâm Giáo d映c Qu嘘c phòng.   

3. Tín ch雨 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tính kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p c栄a sinh viên. M瓜t tín ch雨 đ逢嬰c 
quy đ鵜nh b茨ng 15 ti院t h丑c lý thuy院t; 30 - 45 ti院t th詠c hành, thí nghi羽m ho員c th違o lu壱n; 45 
- 90 gi運 th詠c t壱p t衣i c挨 s荏; 45 - 60 gi運 làm ti吋u lu壱n, bài t壱p l噂n ho員c đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t 
nghi羽p. 

A嘘i v噂i nh英ng h丑c ph亥n lý thuy院t ho員c th詠c hành, thí nghi羽m, đ吋 ti院p thu đ逢嬰c m瓜t 
tín ch雨 sinh viên ph違i dành ít nh医t 30 gi運 chu育n b鵜 cá nhân. 

Th栄 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh c映 th吋 s嘘 ti院t, s嘘 gi運 đ嘘i v噂i t瑛ng h丑c ph亥n 
cho phù h嬰p v噂i đ員c đi吋m c栄a đ挨n v鵜. 

4. Th栄 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh vi羽c tính s嘘 gi運 gi違ng d衣y c栄a gi違ng viên 
cho các h丑c ph亥n trên c挨 s荏 s嘘 gi運 gi違ng d衣y trên l噂p, s嘘 gi運 th詠c hành, th詠c t壱p, s嘘 gi運 
chu育n b鵜 kh嘘i l逢嬰ng t詠 h丑c cho sinh viên, đánh giá k院t qu違 t詠 h丑c c栄a sinh viên và s嘘 gi運 
ti院p xúc sinh viên ngoài gi運 lên l噂p. 

5. M瓜t ti院t h丑c đ逢嬰c tính b茨ng 50 phút 



 6. Tín ch雨 h丑c phí (TCHP) là đ挨n v鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 xác đ鵜nh m泳c h丑c phí cho m厩i  
h丑c ph亥n sinh viên đ<ng ký h丑c. S嘘 tín ch雨 h丑c phí ph映 thu瓜c vào kh嘘i l逢嬰ng và đ員c thù 
c栄a m厩i h丑c ph亥n. S嘘 tín ch雨 h丑c phí c栄a m瓜t h丑c ph亥n có th吋 khác s嘘 tín ch雨 h丑c t壱p c栄a 
h丑c ph亥n đó. H丑c phí đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng t鰻ng s嘘 tín ch雨 h丑c phí c栄a các h丑c ph亥n mà 
sinh viên đ逢嬰c x院p h丑c trong h丑c k┻ nhân v噂i m泳c h丑c phí/1 TCHP. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 
đào t衣o quy đ鵜nh m泳c ti隠n h丑c phí trên m瓜t tín ch雨 cho t瑛ng h丑c ph亥n và theo t瑛ng h丑c k┻  
tuân th栄 theo đúng các quy đ鵜nh hi羽n hành. 

 Ai隠u 4. Th運i gian ho衣t đ瓜ng gi違ng d衣y 

Th運i gian ho衣t đ瓜ng gi違ng d衣y c栄a tr逢運ng đ逢嬰c tính t瑛 8 gi運 đ院n 20 gi運 h茨ng ngày. 
Tu┻ theo tình hình th詠c t院 c栄a đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy đ鵜nh c映 th吋 th運i gian ho衣t 
đ瓜ng gi違ng d衣y c栄a tr逢運ng. 

Các đ挨n v鵜 đào t衣o c<n c泳 vào s嘘 l逢嬰ng sinh viên, s嘘 l噂p h丑c c亥n t鰻 ch泳c và đi隠u 
ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t c栄a tr逢運ng, tr逢荏ng phòng đào t衣o ch鵜u trách nhi羽m s逸p x院p th運i khóa 
bi吋u hàng ngày cho các l噂p. 

Ai隠u 5. Aánh giá k院t qu違 h丑c t壱p 

K院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên đ逢嬰c đánh giá sau t瑛ng h丑c k┻ qua các tiêu chí sau: 

1. S嘘 tín ch雨 c栄a các h丑c ph亥n mà sinh viên đ<ng ký h丑c vào đ亥u m厩i h丑c k┻ (g丑i t逸t 
là kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p đ<ng ký). 

2. Ai吋m trung bình chung h丑c k┻ là đi吋m trung bình có tr丑ng s嘘 c栄a các h丑c ph亥n 
mà sinh viên đ<ng ký h丑c trong h丑c k┻ đó, v噂i tr丑ng s嘘 là s嘘 tín ch雨 t逢挨ng 泳ng c栄a t瑛ng 
h丑c ph亥n. 

3. Kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c tích l┡y là kh嘘i l逢嬰ng tính b茨ng t鰻ng s嘘 tín ch雨 c栄a nh英ng 
h丑c ph亥n đã đ逢嬰c đánh giá theo thang đi吋m ch英 A, B, C, D tính t瑛 đ亥u khóa h丑c. 

4. Ai吋m trung bình chung tích l┡y là đi吋m trung bình c栄a các h丑c ph亥n và đ逢嬰c 
đánh giá b茨ng các đi吋m ch英 A, B, C, D mà sinh viên đã tích l┡y đ逢嬰c, tính t瑛 đ亥u khóa 
h丑c cho t噂i th運i đi吋m đ逢嬰c xem xét vào lúc k院t thúc m厩i h丑c k┻. 

 

CH姶愛NG II  
T蔚 CH永C AÀO T萎O 

Ai隠u 6. Th運i gian và k院 ho衣ch đƠo t衣o 

1. Các đ挨n v鵜 đào t衣o t鰻 ch泳c đào t衣o theo khoá h丑c, n<m h丑c và h丑c k┻. 



a) Khoá h丑c là th運i gian thi院t k院 chu育n đ吋 sinh viên hoàn thành m瓜t ch逢挨ng trình c映 
th吋. Tu┻ thu瓜c ch逢挨ng trình, khoá h丑c đ逢嬰c quy đ鵜nh nh逢 sau: 

- Aào t衣o trình đ瓜 cao đ鰯ng đ逢嬰c th詠c hi羽n t瑛 hai đ院n ba n<m h丑c tùy theo ngành 
ngh隠 đào t衣o đ嘘i v噂i ng逢運i có b茨ng t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông ho員c b茨ng t嘘t nghi羽p 
trung c医p; t瑛 m瓜t n<m r逢叡i đ院n hai n<m h丑c đ嘘i v噂i ng逢運i có b茨ng t嘘t nghi羽p trung c医p 
cùng ngành đào t衣o; 

 - Aào t衣o trình đ瓜 đ衣i h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n t瑛 b嘘n đ院n sáu n<m h丑c tùy theo ngành 
ngh隠 đào t衣o đ嘘i v噂i ng逢運i có b茨ng t嘘t nghi羽p trung h丑c ph鰻 thông ho員c b茨ng t嘘t nghi羽p 
trung c医p; t瑛 hai n<m r逢叡i đ院n b嘘n n<m h丑c đ嘘i v噂i ng逢運i có b茨ng t嘘t nghi羽p trung c医p 
cùng ngành đào t衣o; t瑛 m瓜t n<m r逢叡i đ院n hai n<m h丑c đ嘘i v噂i ng逢運i có b茨ng t嘘t nghi羽p 
cao đ鰯ng cùng ngành đào t衣o. 

b) M瓜t n<m h丑c có hai h丑c k┻ chính, m厩i h丑c k┻ chính có ít nh医t 15 tu亥n th詠c h丑c 
và 3 tu亥n thi. Ngoài hai h丑c k┻ chính, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 xem xét quy院t đ鵜nh t鰻 ch泳c 
thêm m瓜t k┻ 3 (h丑c k┻ ph映 hay h丑c k┻ hè) đ吋 sinh viên có đi隠u ki羽n đ逢嬰c h丑c l衣i; ho員c 
h丑c v逢嬰t. M厩i h丑c k┻ ph映 có ít nh医t 5 tu亥n th詠c h丑c và 1 tu亥n thi. Sinh viên đ<ng ký 
tham gia h丑c k┻ 3 trên c挨 s荏 t詠 nguy羽n, không b逸t bu瓜c. 

2. C<n c泳 vào kh嘘i l逢嬰ng và n瓜i dung ki院n th泳c t嘘i thi吋u quy đ鵜nh cho các ch逢挨ng 
trình, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 d詠 ki院n phân b鰻 s嘘 h丑c ph亥n cho t瑛ng n<m h丑c, t瑛ng h丑c k┻. 

3. Th運i gian t嘘i đa hoàn thành ch逢挨ng trình bao g欝m: th運i gian thi院t k院 chu育n cho 
ch逢挨ng trình quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 c栄a Ai隠u này, c瓜ng v噂i 2 h丑c k┻ đ嘘i v噂i các khoá h丑c 
d逢噂i 3 n<m; 4 h丑c k┻ đ嘘i v噂i các khoá h丑c t瑛 3 đ院n d逢噂i 5 n<m; 6 h丑c k┻ đ嘘i v噂i các 
khoá h丑c t瑛 5 đ院n 6 n<m.  

Tùy theo đi隠u ki羽n đào t衣o c栄a đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh th運i gian 
t嘘i đa cho m厩i ch逢挨ng trình, nh逢ng không đ逢嬰c v逢嬰t quá hai l亥n so v噂i th運i gian thi院t k院 
chu育n cho ch逢挨ng trình đó. 

Các đ嘘i t逢嬰ng đ逢嬰c h逢荏ng chính sách 逢u tiên theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 tuy吋n sinh 
đ衣i h丑c, cao đ鰯ng h羽 chính quy không b鵜 h衣n ch院 v隠 th運i gian t嘘i đa đ吋 hoàn thành 
ch逢挨ng trình. 

Ai隠u 7. A<ng kỦ nh壱p h丑c  

1. A<ng ký nh壱p h丑c 

a) Hàng n<m A衣i h丑c Thái Nguyên t鰻 ch泳c tuy吋n sinh vào đ衣i h丑c, cao đ鰯ng h羽 
chính quy qua k┻ thi tuy吋n sinh qu嘘c gia. Thí sinh trúng tuy吋n ph違i làm các th栄 t映c nh壱p 
h丑c theo h逢噂ng d磯n trong gi医y báo nh壱p h丑c c栄a A衣i h丑c t衣i đ挨n v鵜 đào t衣o. Sau khi đã 



hoàn t医t th栄 t映c nh壱p h丑c, thí sinh tr荏 thành sinh viên chính th泳c h羽 chính quy t壱p trung 
thu瓜c m瓜t khóa-ngành đào t衣o c栄a đ挨n v鵜. Các đ挨n v鵜 đào t衣o không đ逢嬰c t詠 ý thay đ鰻i 
ngành đã trúng tuy吋n c栄a sinh viên. T医t c違 gi医y t運 khi sinh viên nh壱p h丑c ph違i đ逢嬰c x院p 
vào túi h欝 s挨 c栄a t瑛ng cá nhân và đ逢嬰c qu違n lý t衣i đ挨n v鵜 do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy đ鵜nh. 

b) M瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t đ逢嬰c xem xét thu nh壱n vào h羽 chính quy t壱p trung 
trên c挨 s荏 các qui đ鵜nh c映 th吋 c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và c栄a A衣i h丑c Thái Nguyên 
g欝m: 

- Sinh viên trúng tuy吋n các ch逢挨ng trình đào t衣o liên thông h羽 chính quy; 

- Sinh viên đang h丑c 荏 n逢噂c ngoài có nguy羽n v丑ng và đ逢嬰c gi噂i thi羽u v隠 n逢噂c h丑c 
ti院p;  

- Sinh viên h羽 chính quy các tr逢運ng đ衣i h丑c khác 荏 trong n逢噂c có nguy羽n v丑ng 
chuy吋n tr逢運ng n院u có đ栄 các đi隠u ki羽n do B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o quy đ鵜nh (đ逢嬰c c映 th吋 
hóa t衣i Ai隠u 18 c栄a Quy đ鵜nh này); 

- Sinh viên n逢噂c ngoài đ<ng ký theo h丑c các ch逢挨ng trình 荏 các đ挨n v鵜 đào t衣o; 

- M瓜t s嘘 các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh. 

c) Sau khi xem xét th医y đ栄 đi隠u ki羽n nh壱p h丑c, phòng ch泳c n<ng trình Th栄 tr逢荏ng 
đ挨n v鵜 đào t衣o Quy院t đ鵜nh phân l噂p và c医p th飲 sinh viên.  

2. M丑i th栄 t映c đ<ng ký nh壱p h丑c ph違i đ逢嬰c hoàn thành trong th運i h衣n theo quy 
đ鵜nh t衣i Quy ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c, cao đ鰯ng h羽 chính quy hi羽n hành. 

3. Sinh viên nh壱p h丑c đ逢嬰c đ挨n v鵜 đào t衣o cung c医p đ亥y đ栄 các thông tin đ亥u khóa 
bao g欝m: 

- Các v<n b違n pháp quy c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, các quy đ鵜nh c栄a A衣i h丑c 
Thái Nguyên  và c栄a các đ挨n v鵜 đào t衣o liên quan đ院n vi羽c h丑c t壱p và sinh ho衣t rèn luy羽n 
c栄a sinh viên; 

- N瓜i dung, m映c tiêu c栄a ch逢挨ng trình đào t衣o; 

- K院 ho衣ch đào t衣o c栄a khóa-ngành; 

- Các ngh┄a v映 và quy隠n l嬰i c栄a sinh viên; 

- Niên giám (ho員c s鰻 tay sinh viên) là tài li羽u chính th泳c gi噂i thi羽u cho sinh viên v隠 
nhà tr逢運ng, gi噂i thi羽u v隠 các CTAT và các h丑c ph亥n đang đ逢嬰c gi違ng d衣y cho h羽 đ衣i h丑c 
chính quy c栄a tr逢運ng; 

- Giáo viên ch栄 nhi羽m (ho員c c嘘 v医n h丑c t壱p). 

Ai隠u 8. S逸p x院p sinh viên vào h丑c các chuyên ngành ho員c ngƠnh đƠo t衣o 



1. C<n c泳 vào danh sách trúng tuy吋n theo ngành (ho員c nhóm ngành) trong k┻ thi 
tuy吋n sinh đ衣i h丑c, cao đ鰯ng hàng n<m đ逢嬰c Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên phê duy羽t, 
các đ挨n v鵜 đào t衣o s逸p x院p l噂p sinh viên cho thí sinh trúng tuy吋n theo các ngành (ho員c 
nhóm ngành) đào t衣o.     

2. A嘘i v噂i các ngành  có nhi隠u chuyên ngành, đ亥u khóa h丑c các đ挨n v鵜 đào t衣o ph違i 
công b嘘 công khai ch雨 tiêu đào t衣o cho t瑛ng chuyên ngành đào t衣o. Vi羽c s逸p x院p sinh 
viên vào các chuyên ngành đào t衣o đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 1 trong 2 ph逢挨ng pháp sau: 

a) A亥u khóa h丑c, c<n c泳 vào đ<ng ký ch丑n chuyên ngành, đi吋m thi tuy吋n sinh, đ挨n 
v鵜 đào t衣o s逸p x院p sinh viên vào các chuyên ngành đào t衣o. M厩i sinh viên đ逢嬰c đ<ng ký 
m瓜t s嘘 nguy羽n v丑ng ch丑n chuyên ngành theo th泳 t詠 逢u tiên. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o 
quy đ鵜nh ch雨 tiêu và tiêu chí c映 th吋 đ嘘i v噂i t瑛ng chuyên ngành đ吋 sinh viên đ<ng ký. 

b)  Sau khi h丑c t瑛 2 đ院n 4 h丑c k┻, c<n c泳 vào đ<ng ký nguy羽n v丑ng ch丑n chuyên 
ngành và k院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên, đ挨n v鵜 đào t衣o s逸p x院p sinh viên vào các chuyên 
ngành đào t衣o.  

Ai隠u 9. T鰻 ch泳c l噂p h丑c 

1. L噂p h丑c đ逢嬰c t鰻 ch泳c theo t瑛ng h丑c ph亥n d詠a vào đ<ng ký kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p 
c栄a sinh viên 荏 t瑛ng h丑c k┻.  M厩i l噂p h丑c ph亥n có th運i khóa bi吋u, l鵜ch thi và đ逢嬰c gán 
m瓜t mã s嘘 riêng. Th栄 tr逢荏ng các đ挨n v鵜 quy đ鵜nh s嘘 l逢嬰ng sinh viên t嘘i thi吋u cho m厩i l噂p 
h丑c tùy theo t瑛ng lo衣i h丑c ph亥n đ逢嬰c gi違ng d衣y trong đ挨n v鵜. N院u s嘘 l逢嬰ng sinh viên 
đ<ng ký th医p h挨n s嘘 l逢嬰ng t嘘i thi吋u quy đ鵜nh thì l噂p h丑c s胤 không đ逢嬰c t鰻 ch泳c và sinh 
viên ph違i đ<ng ký chuy吋n sang h丑c nh英ng h丑c ph亥n khác có l噂p, n院u ch逢a đ違m b違o đ栄 
quy đ鵜nh v隠 kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p t嘘i thi吋u cho m厩i h丑c k┻.  

        2. S嘘 sinh viên t嘘i đa cho m厩i l噂p h丑c ph亥n ph映 thu瓜c vào đ員c thù ngành h丑c và h丑c 
ph亥n. 

a) L噂p h丑c lý thuy院t: 

- Không quá 120 sinh viên đ嘘i v噂i đa s嘘 các h丑c ph亥n. 

- Không quá 60 sinh viên đ嘘i v噂i các h丑c ph亥n Ngo衣i ng英. 

- A嘘i v噂i các đ挨n v鵜 có phòng h丑c l噂n và nh英ng môn h丑c có tính đ員c thù có th吋 
x院p trên 120 sinh viên cho l噂p h丑c ph亥n nh逢ng ph違i b嘘 trí thêm giáo viên tr嬰 gi違ng và 
các trang thi院t b鵜 ph映c v映 gi違ng d衣y ph違i đ違m b違o cho vi羽c d衣y và h丑c .  

b) Nhóm th違o lu壱n: Không quá 60 sinh viên. 

c) Nhóm thí nghi羽m: Không quá 20 sinh viên. 



d) Nhóm th詠c hành: Không quá 50 sinh viên. 

Ai隠u 10. A<ng kỦ kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p 

1. A亥u m厩i n<m h丑c, đ挨n v鵜 đào t衣o ph違i thông báo l鵜ch trình h丑c d詠 ki院n cho t瑛ng 
chuyên ngành trong t瑛ng h丑c k┻, danh sách, qui mô các h丑c ph亥n b逸t bu瓜c và t詠 ch丑n d詠 
ki院n s胤 d衣y, đ隠 c逢挨ng chi ti院t, đi隠u ki羽n tiên quy院t đ吋 đ逢嬰c đ<ng ký h丑c cho t瑛ng h丑c 
ph亥n, l鵜ch ki吋m tra và thi, hình th泳c ki吋m tra và thi đ嘘i v噂i các h丑c ph亥n. Toàn b瓜 thông 
tin trên s胤 đ逢嬰c cung c医p cho sinh viên d逢噂i nhi隠u hình th泳c: niên giám, s鰻 tay sinh viên, 
website c栄a đ挨n v鵜, giáo viên ch栄 nhi羽m, b違ng tin… 

2. Tr逢噂c khi b逸t đ亥u m厩i h丑c k┻, tùy theo kh違 n<ng và đi隠u ki羽n h丑c t壱p c栄a b違n 
thân, t瑛ng sinh viên ph違i đ<ng ký h丑c các h丑c ph亥n d詠 đ鵜nh s胤 h丑c trong h丑c k┻ đó v噂i 
phòng đào t衣o c栄a đ挨n v鵜. Có 3 hình th泳c đ<ng ký các h丑c ph亥n s胤 h丑c trong m厩i h丑c k┻: 
đ<ng ký s噂m, đ<ng ký bình th逢運ng và đ<ng ký mu瓜n. 

a) A<ng ký s噂m là hình th泳c đ<ng ký đ逢嬰c th詠c hi羽n tr逢噂c th運i đi吋m b逸t đ亥u h丑c k┻ 
t瑛 1 đ院n 2 tháng; 

b) A<ng ký bình th逢運ng là hình th泳c đ<ng ký đ逢嬰c th詠c hi羽n tr逢噂c th運i đi吋m b逸t 
đ亥u h丑c k┻ 2 tu亥n; 

c) A<ng ký mu瓜n là hình th泳c đ<ng ký đ逢嬰c th詠c hi羽n trong 2 tu亥n đ亥u c栄a h丑c k┻ 
chính ho員c trong tu亥n đ亥u c栄a h丑c k┻ ph映 cho nh英ng sinh viên mu嘘n đ<ng ký h丑c thêm 
ho員c đ<ng ký h丑c đ鰻i sang h丑c ph亥n khác khi không có l噂p.  

Tu┻ đi隠u ki羽n đào t衣o c栄a t瑛ng đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 xem xét, quy院t đ鵜nh các 
hình th泳c đ<ng ký thích h嬰p. 

3. Kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p t嘘i thi吋u mà m厩i sinh viên ph違i đ<ng ký trong m厩i h丑c k┻ 
đ逢嬰c quy đ鵜nh nh逢 sau: 

a) 14 tín ch雨 cho m厩i h丑c k┻, tr瑛 h丑c k┻ cu嘘i khóa h丑c, đ嘘i v噂i nh英ng sinh viên 
đ逢嬰c x院p h衣ng h丑c l詠c bình th逢運ng; 

b) 10 tín ch雨 cho m厩i h丑c k┻, tr瑛 h丑c k┻ cu嘘i khóa h丑c, đ嘘i v噂i nh英ng sinh viên 
đang trong th運i gian b鵜 x院p h衣ng h丑c l詠c y院u. 

c) Không quy đ鵜nh kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p t嘘i thi吋u đ嘘i v噂i sinh viên 荏 h丑c k┻ ph映. 

4. Sinh viên đang trong th運i gian b鵜 x院p h衣ng h丑c l詠c y院u ch雨 đ逢嬰c đ<ng ký kh嘘i 
l逢嬰ng h丑c t壱p không quá 14 tín ch雨 cho m厩i h丑c k┻ chính.  



5. Các đ挨n v鵜 quy đ鵜nh kh嘘i l逢嬰ng tín ch雨 đ逢嬰c đ<ng ký h丑c t壱p t嘘i đa cho nh英ng 
sinh viên x院p h衣ng h丑c l詠c bình th逢運ng 荏 các h丑c k┻ chính và h丑c k┻ ph映. 

6. Vi羽c đ<ng ký các h丑c ph亥n s胤 h丑c cho t瑛ng h丑c k┻ ph違i b違o đ違m đi隠u ki羽n tiên 
quy院t c栄a t瑛ng h丑c ph亥n và trình t詠 h丑c t壱p c栄a m厩i ch逢挨ng trình c映 th吋. 

Ai隠u 11. Rút b噂t h丑c ph亥n đƣ đ<ng kỦ 

1. Vi羽c rút b噂t h丑c ph亥n trong kh嘘i l逢嬰ng h丑c t壱p đã đ<ng ký đ逢嬰c th詠c hi羽n sau 2 
tu亥n k吋 t瑛 đ亥u h丑c k┻ chính, sau 1 tu亥n k吋 t瑛 đ亥u h丑c k┻ ph映. Tu┻ theo đi隠u ki羽n c映 th吋 
c栄a đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy đ鵜nh th運i h衣n t嘘i đa đ逢嬰c rút b噂t h丑c ph亥n trong kh嘘i 
l逢嬰ng h丑c t壱p đã đ<ng ký. Ngoài th運i h衣n quy đ鵜nh, h丑c ph亥n v磯n đ逢嬰c gi英 nguyên trong 
phi院u đ<ng ký h丑c và n院u sinh viên không đi h丑c h丑c ph亥n này s胤 đ逢嬰c xem nh逢 t詠 ý b臼 
h丑c và ph違i nh壱n đi吋m F. 

2. Ai隠u ki羽n rút b噂t các h丑c ph亥n đã đ<ng ký: 

a) Sinh viên ph違i t詠 vi院t đ挨n g穎i phòng đào t衣o ho員c khoa chuyên môn c栄a đ挨n v鵜; 

b) A逢嬰c giáo viên ch栄 nhi羽m (c嘘 v医n h丑c t壱p) ch医p thu壱n; 

c) Không vi ph衣m kho違n 3 Ai隠u 10 c栄a Quy đ鵜nh này. 

Sinh viên ch雨 đ逢嬰c phép b臼 l噂p đ嘘i v噂i h丑c ph亥n xin rút b噂t, sau khi gi違ng viên ph映 
trách l噂p h丑c ph亥n nh壱n gi医y báo c栄a phòng đào t衣o.  

Ai隠u 12. A<ng kỦ h丑c l衣i 

1. Sinh viên có h丑c ph亥n b逸t bu瓜c b鵜 đi吋m F ph違i đ<ng ký h丑c l衣i h丑c ph亥n đó 荏 m瓜t 
trong các h丑c k┻ ti院p theo cho đ院n khi đ衣t đi吋m A, B, C ho員c D. 

2. Sinh viên có h丑c ph亥n t詠 ch丑n b鵜 đi吋m F ph違i đ<ng ký h丑c l衣i h丑c ph亥n đó ho員c 
h丑c đ鰻i sang h丑c ph亥n t詠 ch丑n t逢挨ng đ逢挨ng khác.  

3. A嘘i v噂i h丑c ph亥n đã có k院t qu違 đ衣t đi吋m C ho員c D, sinh viên đ逢嬰c phép đ<ng ký 
h丑c l衣i đ吋 c違i thi羽n đi吋m. Ai吋m c栄a t医t c違 các l亥n h丑c đ逢嬰c ghi trong b違ng đi吋m các h丑c 
k┻ và trong b違ng đi吋m t嘘t nghi羽p. K院t qu違 cao nh医t trong các l亥n h丑c s胤 đ逢嬰c ch丑n đ吋 
tính vào đi吋m trung bình chung tích l┡y.  

Th栄 t映c đ<ng ký h丑c l衣i hoàn toàn gi嘘ng nh逢 th栄 t映c đ<ng ký h丑c ph亥n l亥n đ亥u. 

Ai隠u 13. Ngh雨 嘘m 

Sinh viên xin ngh雨 嘘m trong quá trình h丑c ho員c trong đ嬰t thi, ph違i vi院t đ挨n xin phép 
g穎i tr逢荏ng khoa trong vòng m瓜t tu亥n k吋 t瑛 ngày 嘘m, kèm theo gi医y ch泳ng nh壱n c栄a c挨 
quan y t院 tr逢運ng, ho員c y t院 đ鵜a ph逢挨ng ho員c c栄a b羽nh vi羽n. 



Ai隠u 14. X院p h衣ng n<m đƠo t衣o và h丑c l詠c 

1. Sau m厩i h丑c k┻, c<n c泳 vào kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c tích l┡y, sinh viên đ逢嬰c x院p 
h衣ng n<m đào t衣o: sinh viên n<m th泳 nh医t, sinh viên n<m th泳 hai, sinh viên n<m th泳 ba, 
sinh viên n<m th泳 t逢, sinh viên n<m th泳 n<m, sinh viên n<m th泳 sáu. Tu┻ thu瓜c kh嘘i 
l逢嬰ng c栄a t瑛ng ch逢挨ng trình quy đ鵜nh t衣i kho違n 4 Ai隠u 2 c栄a Quy đ鵜nh này, Th栄 tr逢荏ng 
đ挨n v鵜 quy đ鵜nh c映 th吋 gi噂i h衣n kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c đ吋 chuy吋n x院p h衣ng n<m đào t衣o. 

2. Sau m厩i h丑c k┻, c<n c泳 vào đi吋m trung bình chung tích lu悦, sinh viên đ逢嬰c x院p 
h衣ng v隠 h丑c l詠c nh逢 sau: 

a) H衣ng bình th逢運ng: N院u đi吋m trung bình chung tích l┡y đ衣t t瑛 2,00 tr荏 lên. 

b) H衣ng y院u: N院u đi吋m trung bình chung tích l┡y đ衣t d逢噂i 2,00, nh逢ng ch逢a r挨i vào 
tr逢運ng h嬰p b鵜 bu瓜c thôi h丑c. 

3. K院t qu違 h丑c t壱p trong h丑c k┻ ph映 đ逢嬰c g瓜p vào k院t qu違 h丑c t壱p trong h丑c k┻ 
chính ngay tr逢噂c h丑c k┻ ph映 đ吋 x院p h衣ng sinh viên v隠 h丑c l詠c. 

Ai隠u 15. Ngh雨 h丑c t衣m th運i 

1. Sinh viên đ逢嬰c quy隠n vi院t đ挨n g穎i Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o xin ngh雨 h丑c t衣m 
th運i và b違o l逢u k院t qu違 đã h丑c trong các tr逢運ng h嬰p sau: 

 a) A逢嬰c đi隠u đ瓜ng vào các l詠c l逢嬰ng v┡ trang; 

 b) B鵜 嘘m, thai s違n, ho員c tai n衣n ph違i đi隠u tr鵜 th運i gian dài, nh逢ng ph違i có gi医y xác 
nh壱n c栄a c挨 quan y t院; 

 c) Vì nhu c亥u cá nhân. Tr逢運ng h嬰p này, sinh viên ph違i h丑c ít nh医t m瓜t h丑c k┻ 荏 
tr逢運ng, không r挨i vào các tr逢運ng h嬰p b鵜 bu瓜c thôi h丑c quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 16 c栄a Quy ch院 
này và ph違i đ衣t đi吋m trung bình chung tích l┡y không d逢噂i 2,00. Th運i gian ngh雨 h丑c t衣m 
th運i vì nhu c亥u cá nhân ph違i đ逢嬰c tính vào th運i gian h丑c chính th泳c quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 
Ai隠u 6 c栄a Quy đ鵜nh này. 

2. Sinh viên ngh雨 h丑c t衣m th運i, khi mu嘘n tr荏 l衣i h丑c ti院p t衣i tr逢運ng, ph違i vi院t đ挨n 
g穎i Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 ít nh医t m瓜t tu亥n tr逢噂c khi b逸t đ亥u h丑c k┻ m噂i . 

Ai隠u 16. C違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p, bu瓜c thôi h丑c 

1. C違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p đ逢嬰c th詠c hi羽n theo t瑛ng h丑c k┻, nh茨m giúp cho sinh 
viên có k院t qu違 h丑c t壱p kém bi院t và l壱p ph逢挨ng án h丑c t壱p thích h嬰p đ吋 có th吋 t嘘t nghi羽p 
trong th運i h衣n t嘘i đa đ逢嬰c phép theo h丑c ch逢挨ng trình. Vi羽c c違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p c栄a 
sinh viên đ逢嬰c d詠a trên các đi隠u ki羽n sau: 



a) Ai吋m trung bình chung tích lu悦 đ衣t d逢噂i 1,20 đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 nh医t, 
d逢噂i 1,40 đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 hai, d逢噂i 1,60 đ嘘i v噂i sinh viên n<m th泳 ba ho員c 
d逢噂i 1,80 đ嘘i v噂i sinh viên các n<m ti院p theo và cu嘘i khoá; 

b) Ai吋m trung bình chung h丑c k┻ đ衣t d逢噂i 0,80 đ嘘i v噂i h丑c k┻ đ亥u c栄a khóa h丑c, 
d逢噂i 1,00 đ嘘i v噂i các h丑c k┻ ti院p theo; 

c) T鰻ng s嘘 tín ch雨 c栄a các h丑c ph亥n b鵜 đi吋m F còn t欝n đ丑ng tính t瑛 đ亥u khoá h丑c 
đ院n th運i đi吋m xét v逢嬰t quá 24 tín ch雨. 

Tu┻ theo đ員c đi吋m c栄a t瑛ng đ挨n v鵜, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh ch雨 áp 
d映ng m瓜t ho員c hai trong ba đi隠u ki羽n nêu trên đ吋 c違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên 
và quy đ鵜nh s嘘 l亥n c違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p, nh逢ng không v逢嬰t quá 2 l亥n liên ti院p. Quy 
đ鵜nh v隠 c違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p ph違i đ逢嬰c công khai và không thay đ鰻i trong toàn khóa 
h丑c. 

2. Sau m厩i h丑c k┻, sinh viên b鵜 bu瓜c thôi h丑c n院u thu瓜c m瓜t trong nh英ng tr逢運ng 
h嬰p sau đây: 

a) Có s嘘 l亥n c違nh báo k院t qu違 h丑c t壱p v逢嬰t quá gi噂i h衣n theo quy đ鵜nh c栄a đ挨n v鵜 
đào t衣o; 

b) V逢嬰t quá th運i gian t嘘i đa đ逢嬰c phép h丑c t衣i đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 
Ai隠u 6 c栄a Quy đ鵜nh này;  

 c) B鵜 k益 lu壱t l亥n th泳 hai vì lý do đi thi h瓜 ho員c nh運 ng逢運i thi h瓜 theo quy đ鵜nh t衣i 
kho違n 2 Ai隠u 29 c栄a Quy đ鵜nh này ho員c b鵜 k益 lu壱t 荏 m泳c xoá tên kh臼i danh sách sinh 
viên c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o. 

d) Nh英ng tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t đ挨n v鵜 đào t衣o ph違i báo cáo Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái 
Nguyên xem xét, quy院t đ鵜nh. 

3. Ch壱m nh医t là m瓜t tháng sau khi sinh viên có quy院t đ鵜nh bu瓜c thôi h丑c, đ挨n v鵜 đào 
t衣o ph違i thông báo tr違 v隠 đ鵜a ph逢挨ng n挨i sinh viên có h瓜 kh育u th逢運ng trú. Tr逢運ng h嬰p t衣i 
đ挨n v鵜 sinh viên v瑛a theo h丑c ho員c t衣i đ挨n v鵜 đào t衣o khác có các ch逢挨ng trình đào t衣o 荏 
trình đ瓜 th医p h挨n ho員c ch逢挨ng trình giáo d映c th逢運ng xuyên t逢挨ng 泳ng, thì nh英ng sinh 
viên thu瓜c di羽n b鵜 bu瓜c thôi h丑c quy đ鵜nh t衣i các đi吋m a, b kho違n 2 c栄a Ai隠u này đ逢嬰c 
quy隠n xin xét chuy吋n qua các ch逢挨ng trình đó và đ逢嬰c b違o l逢u m瓜t ph亥n k院t qu違 h丑c t壱p 
荏 ch逢挨ng trình c┡. Tr逢運ng h嬰p chuy吋n tr逢運ng ho員c chuy吋n sang ch逢挨ng trình giáo d映c 
th逢運ng xuyên trong A衣i h丑c ph違i đ逢嬰c s詠 đ欝ng ý c栄a Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên. 
Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 ti院p nh壱n xem xét quy院t đ鵜nh cho b違o l逢u k院t qu違 h丑c t壱p đ嘘i v噂i t瑛ng 
tr逢運ng h嬰p c映 th吋. 



Ai隠u 17. H丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình 

1. H丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình dành cho sinh viên có đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh 
t衣i kho違n 2 Ai隠u này và có nhu c亥u đ<ng ký h丑c thêm m瓜t ch逢挨ng trình th泳 hai 荏 t衣i đ挨n 
v鵜 đào t衣o ho員c 荏 đ挨n v鵜 đào t衣o khác thu瓜c A衣i h丑c Thái Nguyên đ吋 khi t嘘t nghi羽p đ逢嬰c 
c医p hai v<n b茨ng. 

2. Ai隠u ki羽n đ吋 h丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình: 

a) Ngành đào t衣o chính 荏 ch逢挨ng trình th泳 hai ph違i khác ngành đào t衣o chính 荏 
ch逢挨ng trình th泳 nh医t; 

b) Sau khi đã k院t thúc h丑c k┻ th泳 nh医t n<m h丑c đ亥u tiên c栄a ch逢挨ng trình th泳 nh医t 
và sinh viên không thu瓜c di羽n x院p h衣ng h丑c l詠c y院u; 

c) Trong quá trình sinh viên h丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình, n院u đi吋m trung bình 
chung h丑c k┻ đ衣t d逢噂i 2,00 thì ph違i d瑛ng h丑c thêm ch逢挨ng trình th泳 hai 荏 h丑c k┻ ti院p 
theo. 

3. Th運i gian t嘘i đa đ逢嬰c phép h丑c đ嘘i v噂i sinh viên h丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình 
là th運i gian t嘘i đa quy đ鵜nh cho ch逢挨ng trình th泳 nh医t, quy đ鵜nh t衣i kho違n 3 Ai隠u 6 c栄a 
Quy ch院 này. Khi h丑c ch逢挨ng trình th泳 hai, sinh viên đ逢嬰c b違o l逢u đi吋m c栄a nh英ng h丑c 
ph亥n có n瓜i dung và kh嘘i l逢嬰ng ki院n th泳c t逢挨ng đ逢挨ng có trong ch逢挨ng trình th泳 nh医t. 

4. Sinh viên ch雨 đ逢嬰c xét t嘘t nghi羽p ch逢挨ng trình th泳 hai, n院u có đ栄 đi隠u ki羽n t嘘t 
nghi羽p 荏 ch逢挨ng trình th泳 nh医t. 

5. Ai隠u ki羽n đ吋 các đ挨n v鵜 đào t衣o t鰻 ch泳c h丑c 2 ch逢挨ng trình trong A衣i h丑c Thái 
Nguyên là: 

a) Ch逢挨ng trình đào t衣o ph違i đ逢嬰c thi院t k院 đ違m b違o liên thông ngang; 

b) Ch逢挨ng trình đào t衣o và danh sách sinh viên h丑c 2 ch逢挨ng trình ph違i đ逢嬰c 
Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên phê duy羽t. 

Ai隠u 18. Chuy吋n tr逢運ng 

1. Sinh viên đ逢嬰c xét chuy吋n tr逢運ng n院u có các đi隠u ki羽n sau đây: 

a) Trong th運i gian h丑c t壱p, n院u gia đình chuy吋n n挨i c逢 trú ho員c sinh viên có hoàn 
c違nh khó kh<n, c亥n thi院t ph違i chuy吋n đ院n tr逢運ng g亥n n挨i c逢 trú c栄a gia đình đ吋 thu壱n l嬰i 
trong h丑c t壱p; 

b) Xin chuy吋n đ院n tr逢運ng có cùng ngành ho員c thu瓜c cùng nhóm ngành v噂i ngành 
đào t衣o mà sinh viên đang h丑c; 



c) A逢嬰c s詠 đ欝ng ý c栄a Th栄 tr逢荏ng tr逢運ng xin chuy吋n đi và tr逢運ng xin chuy吋n đ院n; 

d) Không thu瓜c m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p không đ逢嬰c phép chuy吋n tr逢運ng quy 
đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u này. 

2. Sinh viên không đ逢嬰c phép chuy吋n tr逢運ng trong các tr逢運ng h嬰p sau: 

a) Sinh viên đã tham d詠 k┻ thi tuy吋n sinh theo đ隠 thi chung, nh逢ng không trúng 
tuy吋n vào tr逢運ng ho員c có k院t qu違 thi th医p h挨n đi吋m trúng tuy吋n c栄a tr逢運ng xin chuy吋n 
đ院n; 

b) Sinh viên thu瓜c di羽n n茨m ngoài vùng tuy吋n quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng xin chuy吋n đ院n; 

c) Sinh viên n<m th泳 nh医t và n<m cu嘘i khóa; 

d) Sinh viên đang trong th運i gian b鵜 k益 lu壱t t瑛 c違nh cáo tr荏 lên. 

3. Th栄 t映c chuy吋n tr逢運ng: 

a) Sinh viên xin chuy吋n tr逢運ng ph違i làm h欝 s挨 xin chuy吋n tr逢運ng theo quy đ鵜nh c栄a 
nhà tr逢運ng; 

b) Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng có sinh viên xin chuy吋n đ院n quy院t đ鵜nh ti院p nh壱n ho員c không 
ti院p nh壱n; quy院t đ鵜nh vi羽c h丑c t壱p ti院p t映c c栄a sinh viên, công nh壱n các h丑c ph亥n mà sinh 
viên chuy吋n đ院n đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i k院t qu違 và s嘘 h丑c ph亥n ph違i h丑c b鰻 sung, trên c挨 s荏 so 
sánh ch逢挨ng trình 荏 tr逢運ng sinh viên xin chuy吋n đi và tr逢運ng xin chuy吋n đ院n. 

 

CH姶愛NG III  
KI 韻M TRA VÀ THI H 窺C PH井N 

Ai隠u 19. Aánh giá h丑c ph亥n 

1. A嘘i v噂i các h丑c ph亥n ch雨 có lý thuy院t ho員c có c違 lý thuy院t và th詠c hành: Tùy theo 
tính ch医t c栄a h丑c ph亥n, đi吋m t鰻ng h嬰p đánh giá h丑c ph亥n (sau đây g丑i t逸t là đi吋m h丑c 
ph亥n) đ逢嬰c tính c<n c泳 vào m瓜t ph亥n ho員c t医t c違 các đi吋m đánh giá b瓜 ph壱n, bao g欝m: 
đi吋m ki吋m tra th逢運ng xuyên trong quá trình h丑c t壱p; đi吋m đánh giá nh壱n th泳c và thái đ瓜 
tham gia th違o lu壱n; đi吋m đánh giá ph亥n th詠c hành; đi吋m chuyên c亥n; đi吋m thi gi英a h丑c 
ph亥n; đi吋m ti吋u lu壱n và đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n, trong đó đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n là 
b逸t bu瓜c cho m丑i tr逢運ng h嬰p và có tr丑ng s嘘 không d逢噂i 50%. 

 Vi羽c l詠a ch丑n các hình th泳c đánh giá b瓜 ph壱n và tr丑ng s嘘 c栄a các đi吋m đánh giá b瓜 
ph壱n, c┡ng nh逢 cách tính đi吋m t鰻ng h嬰p đánh giá h丑c ph亥n do gi違ng viên đ隠 xu医t, đ逢嬰c 
Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o phê duy羽t và ph違i đ逢嬰c quy đ鵜nh trong đ隠 c逢挨ng chi ti院t c栄a 
h丑c ph亥n. 



2. A嘘i v噂i các h丑c ph亥n th詠c hành: Sinh viên ph違i tham d詠 đ亥y đ栄 các bài th詠c 
hành. Ai吋m trung bình c瓜ng c栄a đi吋m các bài th詠c hành trong h丑c k┻ đ逢嬰c làm tròn đ院n 
m瓜t ch英 s嘘 th壱p phân là đi吋m c栄a h丑c ph亥n th詠c hành. 

3. Gi違ng viên ph映 trách h丑c ph亥n tr詠c ti院p ra đ隠 thi, đ隠 ki吋m tra và cho đi吋m đánh 
giá b瓜 ph壱n, tr瑛 bài thi k院t thúc h丑c ph亥n.  

Ai隠u 20. T鰻 ch泳c thi k院t thúc h丑c ph亥n, đi隠u ki羽n d詠 thi h丑c ph亥n 

1. Cu嘘i m厩i h丑c k┻, đ挨n v鵜 đào t衣o t鰻 ch泳c m瓜t k┻ thi chính và n院u có đi隠u ki羽n, t鰻 
ch泳c thêm m瓜t k┻ thi ph映 đ吋 thi k院t thúc h丑c ph亥n. K┻ thi ph映 dành cho nh英ng sinh viên 
không tham d詠 k┻ thi chính ho員c có h丑c ph亥n b鵜 đi吋m F 荏 k┻ thi chính và đ逢嬰c t鰻 ch泳c 
s噂m nh医t là hai tu亥n sau k┻ thi chính. 

2. Th運i gian dành cho ôn thi m厩i h丑c ph亥n t益 l羽 thu壱n v噂i s嘘 tín ch雨 c栄a h丑c ph亥n 
đó, ít nh医t là 2/3 ngày cho m瓜t tín ch雨. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh c映 th吋 th運i 
gian dành cho ôn thi và th運i gian thi cho các k┻ thi. 

3. Ai隠u ki羽n đ吋 sinh viên đ逢嬰c d詠 thi k院t thúc h丑c ph亥n  

a) Sinh viên ph違i đ違m b違o trên 80% s嘘 gi運 lên l噂p c栄a h丑c ph亥n k吋 c違 lý thuy院t và 
th違o lu壱n m噂i đ逢嬰c d詠 thi k院t thúc h丑c ph亥n. 

b) Danh sách sinh viên b鵜 đình ch雨 thi h丑c ph亥n (theo m磯u c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o) do 
gi違ng viên tr詠c ti院p gi違ng d衣y đ隠 ngh鵜 có xác nh壱n c栄a tr逢荏ng b瓜 môn và ph違i g穎i t噂i v<n 
phòng khoa tr逢噂c ngày thi k院t thúc h丑c ph亥n ít nh医t 5 ngày, tr逢荏ng khoa có trách nhi羽m 
duy羽t danh sách đình ch雨 thi và chuy吋n lên phòng đào t衣o.  

Ai隠u 21. Ra đ隠 thi, hình th泳c thi, ch医m thi và s嘘 l亥n đ逢嬰c d詠 thi k院t thúc h丑c 
ph亥n 

1. A隠 thi k院t thúc h丑c ph亥n ph違i phù h嬰p v噂i n瓜i dung h丑c ph亥n đã quy đ鵜nh trong 
ch逢挨ng trình. Vi羽c ra đ隠 thi ho員c l医y t瑛 ngân hàng đ隠 thi đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh 
c栄a Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o. 

2. Hình th泳c thi k院t thúc h丑c ph亥n có th吋 là thi vi院t (tr逸c nghi羽m ho員c t詠 lu壱n), v医n 
đáp, vi院t ti吋u lu壱n, làm bài t壱p l噂n, ho員c k院t h嬰p gi英a các hình th泳c trên. Th栄 tr逢荏ng đ挨n 
v鵜 đào t衣o duy羽t các hình th泳c thi thích h嬰p cho t瑛ng h丑c ph亥n. 

3. Vi羽c ch医m thi k院t thúc các h丑c ph亥n ch雨 có lý thuy院t và vi羽c ch医m ti吋u lu壱n, bài 
t壱p l噂n ph違i do hai gi違ng viên đ違m nhi羽m. 



Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh vi羽c b違o qu違n các bài thi, quy trình ch医m thi và 
l逢u gi英 các bài thi sau khi ch医m. Th運i gian l逢u gi英 các bài thi vi院t, ti吋u lu壱n, bài t壱p l噂n ít 
nh医t là hai n<m, k吋 t瑛 ngày thi ho員c ngày n瓜p ti吋u lu壱n, bài t壱p l噂n. 

4. Thi v医n đáp k院t thúc h丑c ph亥n ph違i do hai gi違ng viên th詠c hi羽n. Ai吋m thi v医n đáp 
đ逢嬰c công b嘘 công khai sau m厩i bu鰻i thi. Trong tr逢運ng h嬰p hai gi違ng viên ch医m thi 
không th嘘ng nh医t đ逢嬰c đi吋m ch医m thì các gi違ng viên ch医m thi trình tr逢荏ng b瓜 môn  
quy院t đ鵜nh. 

Các đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n và đi吋m h丑c ph亥n ph違i ghi vào b違ng đi吋m theo m磯u 
th嘘ng nh医t c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o, có ch英 ký c栄a c違 hai gi違ng viên ch医m thi và làm thành ba 
b違n. M瓜t b違n l逢u t衣i b瓜 môn, m瓜t b違n g穎i v隠 v<n phòng khoa và m瓜t b違n g穎i v隠 phòng 
đào t衣o c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o ch壱m nh医t m瓜t tu亥n sau khi k院t thúc ch医m thi h丑c ph亥n. 

5. Sinh viên v逸ng m員t trong k┻ thi k院t thúc h丑c ph亥n, n院u không có lý do chính 
đáng coi nh逢 đã d詠 thi m瓜t l亥n và ph違i nh壱n đi吋m 0 荏 k┻ thi chính. Nh英ng sinh viên này  
đ逢嬰c d詠 thi m瓜t l亥n 荏 k┻ thi ph映 ngay sau đó (n院u đ挨n v鵜 đào t衣o có qui đ鵜nh). 

6. Sinh viên v逸ng m員t có lý do chính đáng 荏 k┻ thi chính s胤 đ逢嬰c d詠 thi 荏 k┻ thi ph映 
ngay sau đó (n院u có), đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n đ逢嬰c coi là đi吋m thi l亥n đ亥u. Tr逢運ng 
h嬰p không có k┻ thi ph映,  sinh viên này s胤 ph違i d詠 thi t衣i các k┻ thi k院t thúc h丑c ph亥n 荏 
các h丑c k┻ sau ho員c h丑c k┻ ph映. 

Ai隠u 22. Cách tính đi吋m đánh giá b瓜 ph壱n, đi吋m h丑c ph亥n 

1. Ai吋m đánh giá b瓜 ph壱n và đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n đ逢嬰c ch医m theo thang đi吋m 
10 (t瑛 0 đ院n 10), làm tròn đ院n m瓜t ch英 s嘘 th壱p phân.  

2. Ai吋m h丑c ph亥n là t鰻ng đi吋m c栄a t医t c違 các đi吋m đánh giá b瓜 ph壱n c栄a h丑c ph亥n 
nhân v噂i tr丑ng s嘘 t逢挨ng 泳ng. Ai吋m h丑c ph亥n làm tròn đ院n m瓜t ch英 s嘘 th壱p phân, sau đó 
đ逢嬰c chuy吋n thành đi吋m ch英 nh逢 sau: 

a) Lo衣i đ衣t: 

A (8,5 - 10) Gi臼i 

B (7,0 - 8,4)  Khá 

C (5,5 - 6,9) Trung bình 

D (4,0 - 5,4) Trung bình y院u 

b) Lo衣i không đ衣t: F (d逢噂i 4,0) Kém 



c) A嘘i v噂i nh英ng h丑c ph亥n ch逢a đ栄 c挨 s荏 đ吋 đ逢a vào tính đi吋m trung bình chung 
h丑c k┻, khi x院p m泳c đánh giá đ逢嬰c s穎 d映ng các kí hi羽u sau: 

 I Ch逢a đ栄 d英 li羽u đánh giá. 

 X Ch逢a nh壱n đ逢嬰c k院t qu違 thi. 

d) A嘘i v噂i nh英ng h丑c ph亥n đ逢嬰c đ挨n v鵜 đào t衣o cho phép chuy吋n đi吋m, khi x院p 
m泳c đánh giá đ逢嬰c s穎 d映ng kí hi羽u R vi院t kèm v噂i k院t qu違. 

3. Vi羽c x院p lo衣i các m泳c đi吋m A, B, C, D, F đ逢嬰c áp d映ng cho các tr逢運ng h嬰p sau 
đây: 

a) A嘘i v噂i nh英ng h丑c ph亥n mà sinh viên đã có đ栄 đi吋m đánh giá b瓜 ph壱n, k吋 c違 
tr逢運ng h嬰p b臼 h丑c, b臼 ki吋m tra ho員c b臼 thi không có lý do ph違i nh壱n đi吋m 0; 

b) Chuy吋n đ鰻i t瑛 m泳c đi吋m I qua, sau khi đã có các k院t qu違 đánh giá b瓜 ph壱n mà 
tr逢噂c đó sinh viên đ逢嬰c gi違ng viên cho phép n嬰; 

c) Chuy吋n đ鰻i t瑛 các tr逢運ng h嬰p X qua. 

4. Vi羽c x院p lo衣i 荏 m泳c đi吋m F ngoài nh英ng tr逢運ng h嬰p nh逢 đã nêu 荏 kho違n 3 Ai隠u 
này, còn áp d映ng cho tr逢運ng h嬰p sinh viên vi ph衣m n瓜i quy thi, có quy院t đ鵜nh ph違i nh壱n 
m泳c đi吋m F. 

5. Vi羽c x院p lo衣i theo m泳c đi吋m I đ逢嬰c áp d映ng cho các tr逢運ng h嬰p sau đây: 

a) Trong th運i gian h丑c ho員c trong th運i gian thi k院t thúc h丑c k┻, sinh viên b鵜 嘘m 
ho員c tai n衣n không th吋 d詠 ki吋m tra ho員c thi, nh逢ng ph違i đ逢嬰c tr逢荏ng khoa cho phép; 

b) Sinh viên không th吋 d詠 ki吋m tra b瓜 ph壱n ho員c thi vì nh英ng lý do khách quan, 
đ逢嬰c tr逢荏ng khoa ch医p thu壱n. 

Tr瑛 các tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh, tr逢噂c khi b逸t 
đ亥u h丑c k┻ m噂i k院 ti院p, sinh viên nh壱n m泳c đi吋m I ph違i tr違 xong các n瓜i dung ki吋m tra 
b瓜 ph壱n còn n嬰 đ吋 đ逢嬰c chuy吋n đi吋m. Tr逢運ng h嬰p sinh viên ch逢a tr違 n嬰 và ch逢a chuy吋n 
đi吋m nh逢ng không r挨i vào tr逢運ng h嬰p b鵜 bu瓜c thôi h丑c thì v磯n đ逢嬰c h丑c ti院p 荏 các h丑c 
k┻ k院 ti院p. 

6. Vi羽c x院p lo衣i theo m泳c đi吋m X đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i nh英ng h丑c ph亥n mà phòng 
đào t衣o c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o ch逢a nh壱n đ逢嬰c báo cáo k院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên t瑛 khoa 
chuy吋n lên. 

7. Ký hi羽u R đ逢嬰c áp d映ng cho các tr逢運ng h嬰p sau: 



a) Ai吋m h丑c ph亥n đ逢嬰c đánh giá 荏 các m泳c đi吋m A, B, C, D trong đ嬰t đánh giá đ亥u 
h丑c k┻ (n院u có) đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 h丑c ph亥n đ逢嬰c phép thi s噂m đ吋 giúp sinh viên h丑c v逢嬰t. 

b) Nh英ng h丑c ph亥n đ逢嬰c công nh壱n k院t qu違, khi sinh viên chuy吋n t瑛 đ挨n v鵜 đào t衣o 
khác đ院n ho員c chuy吋n đ鰻i gi英a các ch逢挨ng trình. 

Ai隠u 23. Cách tính đi吋m trung bình chung 

1. A吋 tính đi吋m trung bình chung h丑c k┻ và đi吋m trung bình chung tích l┡y, m泳c 
đi吋m ch英 c栄a m厩i h丑c ph亥n ph違i đ逢嬰c quy đ鰻i qua đi吋m s嘘 nh逢 sau: 

A t逢挨ng 泳ng v噂i 4 

B t逢挨ng 泳ng v噂i 3 

C t逢挨ng 泳ng v噂i 2 

D t逢挨ng 泳ng v噂i 1  

F t逢挨ng 泳ng v噂i 0 

2. Ai吋m trung bình chung h丑c k┻ và đi吋m trung bình chung tích l┡y đ逢嬰c tính theo 
công th泳c sau và đ逢嬰c làm tròn đ院n 2 ch英 s嘘 th壱p phân: 

 

Trong đó:  

A là đi吋m trung bình chung h丑c k┻ ho員c đi吋m trung bình chung tích l┡y 

ai là đi吋m c栄a h丑c ph亥n th泳 i 

ni là s嘘 tín ch雨 c栄a h丑c ph亥n th泳 i 

n là t鰻ng s嘘 h丑c ph亥n. 

Ai吋m trung bình chung h丑c k┻ đ吋 xét h丑c b鰻ng, khen th逢荏ng sau m厩i h丑c k┻ ch雨 
tính theo k院t qu違 thi k院t thúc h丑c ph亥n 荏 l亥n thi th泳 nh医t. Ai吋m trung bình chung h丑c k┻ 
và đi吋m trung bình chung tích l┡y đ吋 xét thôi h丑c, x院p h衣ng h丑c l詠c sinh viên và x院p 
h衣ng t嘘t nghi羽p đ逢嬰c tính theo đi吋m thi k院t thúc h丑c ph亥n cao nh医t trong các l亥n thi. 

CH姶愛NG IV  
XÉT VÀ CÔNG NH 一N T渦T NGHI 烏P 
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Ai隠u 24. Th詠c t壱p cu嘘i khóa, lƠm đ欝 án ho員c khoá lu壱n t嘘t nghi羽p  

1. A亥u h丑c k┻ cu嘘i khoá, các sinh viên đ逢嬰c đ<ng ký làm đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t 
nghi羽p ho員c h丑c thêm m瓜t s嘘 h丑c ph亥n chuyên môn đ逢嬰c quy đ鵜nh nh逢 sau: 

a) Làm đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p: áp d映ng cho sinh viên đ衣t m泳c quy đ鵜nh c栄a 
đ挨n v鵜 đào t衣o. A欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p là h丑c ph亥n có kh嘘i l逢嬰ng không quá 14 tín 
ch雨 cho trình đ瓜 đ衣i h丑c và 5 tín ch雨 cho trình đ瓜 cao đ鰯ng. Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy 
đ鵜nh kh嘘i l逢嬰ng c映 th吋 phù h嬰p v噂i yêu c亥u đào t衣o c栄a tr逢運ng. 

b) H丑c và thi m瓜t s嘘 h丑c ph亥n chuyên môn: sinh viên không đ逢嬰c giao làm đ欝 án, 
khoá lu壱n t嘘t nghi羽p ph違i đ<ng ký h丑c thêm m瓜t s嘘 h丑c ph亥n chuyên môn, n院u ch逢a tích 
l┡y đ栄 s嘘 tín ch雨 quy đ鵜nh cho ch逢挨ng trình. 

2. Tùy theo đi隠u ki羽n c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o và đ員c thù c栄a t瑛ng ngành đào t衣o, Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh: 

a) Các đi隠u ki羽n đ吋 sinh viên đ逢嬰c đ<ng ký làm đ欝 án ho員c khoá lu壱n t嘘t nghi羽p; 

b) Hình th泳c và th運i gian làm đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p; 

c) Hình th泳c ch医m đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p; 

d) Nhi羽m v映 c栄a gi違ng viên h逢噂ng d磯n; trách nhi羽m c栄a b瓜 môn và khoa đ嘘i v噂i 
sinh viên trong th運i gian làm đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p. 

3. A嘘i v噂i m瓜t s嘘 ngành đào t衣o đòi h臼i ph違i dành nhi隠u th運i gian cho thí nghi羽m 
ho員c kh違o sát đ吋 sinh viên hoàn thành đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p, đ挨n v鵜 đào t衣o có th吋 
b嘘 trí th運i gian làm đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p k院t h嬰p v噂i th運i gian th詠c t壱p chuyên 
môn cu嘘i khoá. 

Ai隠u 25. Aánh giá đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p  

1. Tùy theo t瑛ng ch逢挨ng trình, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh cách th泳c đánh 
giá đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p. Vi羽c đánh giá m厩i đ欝 án, khóa lu壱n t嘘t nghi羽p ph違i do ít 
nh医t 2 gi違ng viên đ違m nhi羽m. 

2. Ai吋m c栄a đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p đ逢嬰c ch医m theo thang đi吋m 10 theo quy 
đ鵜nh t衣i đi吋m a và đi吋m b, kho違n 2, Ai隠u 22 c栄a Quy đ鵜nh này. Ai吋m đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t 
nghi羽p đ逢嬰c tính vào đi吋m trung bình chung tích l┡y c栄a toàn khoá h丑c. 

  3. Sinh viên có đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p b鵜 đi吋m F, ph違i đ<ng ký làm l衣i đ欝 án, 
khóa lu壱n t嘘t nghi羽p; ho員c ph違i đ<ng ký h丑c thêm m瓜t s嘘 h丑c ph亥n chuyên môn đ吋 thay 
th院, sao cho t鰻ng s嘘 tín ch雨 c栄a các h丑c ph亥n chuyên môn h丑c thêm t逢挨ng đ逢挨ng v噂i s嘘 
tín ch雨 c栄a đ欝 án, khóa lu壱n t嘘t nghi羽p. 



Ai隠u 26. Th詠c t壱p cu嘘i khoá vƠ đi隠u ki羽n xét t嘘t nghi羽p c栄a m瓜t s嘘 ngƠnh đƠo 
t衣o đ員c thù 

A嘘i v噂i m瓜t s嘘 ngành đào t衣o đ員c thù thu瓜c các l┄nh v詠c Ngh羽 thu壱t, Y t院, Th吋 d映c 
- Th吋 thao, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh n瓜i dung, hình th泳c th詠c t壱p cu嘘i khoá; 
hình th泳c ch医m đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p; đi隠u ki羽n xét và công nh壱n t嘘t nghi羽p phù 
h嬰p v噂i đ員c đi吋m các ch逢挨ng trình c栄a đ挨n v鵜. 

Ai隠u 27. Ai隠u ki羽n xét t嘘t nghi羽p và công nh壱n t嘘t nghi羽p 

1. Sinh viên đ逢嬰c đ挨n v鵜 đào t衣o xét và công nh壱n t嘘t nghi羽p khi có đ栄 các đi隠u 
ki羽n sau:  

a) Cho đ院n th運i đi吋m xét t嘘t nghi羽p không b鵜 truy c泳u trách nhi羽m hình s詠 ho員c 
không đang trong th運i gian b鵜 k益 lu壱t 荏 m泳c đình ch雨 h丑c t壱p; 

b) Tích l┡y đ栄 s嘘 h丑c ph亥n và kh嘘i l逢嬰ng c栄a ch逢挨ng trình đào t衣o đ逢嬰c quy đ鵜nh 
t衣i Ai隠u 2 c栄a Quy đ鵜nh này; 

c) Ai吋m trung bình chung tích l┡y c栄a toàn khóa h丑c đ衣t t瑛 2,00 tr荏 lên; 

d) Th臼a mãn m瓜t s嘘 yêu c亥u v隠 k院t qu違 h丑c t壱p đ嘘i v噂i nhóm h丑c ph亥n thu瓜c 
ngành đào t衣o chính và các đi隠u ki羽n khác do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o quy đ鵜nh; 

đ) Có ch泳ng ch雨 giáo d映c qu嘘c phòng – an ninh đ嘘i v噂i các ngành đào t衣o không 
chuyên v隠 quân s詠 và hoàn thành h丑c ph亥n giáo d映c th吋 ch医t đ嘘i v噂i các ngành không 
chuyên v隠 th吋 d映c - th吋 thao; 

e) Có đ挨n g穎i Phòng đào t衣o đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c xét t嘘t nghi羽p trong tr逢運ng h嬰p đ栄 đi隠u 
ki羽n t嘘t nghi羽p s噂m ho員c mu瓜n so v噂i th運i gian thi院t k院 c栄a khoá h丑c 

2. Sau m厩i h丑c k┻, H瓜i đ欝ng xét t嘘t nghi羽p c<n c泳 các đi隠u ki羽n công nh壱n t嘘t 
nghi羽p quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này đ吋 l壱p danh sách nh英ng sinh viên đ栄 đi隠u ki羽n t嘘t 
nghi羽p. 

H瓜i đ欝ng xét t嘘t nghi羽p c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 ho員c Phó Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ逢嬰c Th栄 tr逢荏ng u益 quy隠n làm Ch栄 t鵜ch, tr逢荏ng phòng đào t衣o làm Th逢 ký 
và các thành viên là các tr逢荏ng khoa chuyên môn, tr逢荏ng phòng công tác sinh viên. 

 3. C<n c泳 đ隠 ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng xét t嘘t nghi羽p, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o ký quy院t 
đ鵜nh công nh壱n t嘘t nghi羽p cho nh英ng sinh viên đ栄 đi隠u ki羽n t嘘t nghi羽p. 

Ai隠u 28. C医p b茨ng t嘘t nghi羽p, b違o l逢u k院t qu違 h丑c t壱p, chuy吋n ch逢挨ng trình 
đƠo t衣o và chuy吋n lo衣i hình đƠo t衣o  



1. B茨ng t嘘t nghi羽p đ衣i h丑c, cao đ鰯ng đ逢嬰c c医p theo ngành đào t衣o chính (đ挨n ngành 
ho員c song ngành). H衣ng t嘘t nghi羽p đ逢嬰c xác đ鵜nh theo đi吋m trung bình chung tích l┡y 
c栄a toàn khoá h丑c, nh逢 sau:  

        a) Lo衣i xu医t s逸c: Ai吋m trung bình chung tích l┡y t瑛 3,60 đ院n 4,00; 

b) Lo衣i gi臼i: Ai吋m trung bình chung tích l┡y t瑛 3,20 đ院n 3,59; 

c) Lo衣i khá: Ai吋m trung bình chung tích l┡y t瑛 2,50 đ院n 3,19; 

d) Lo衣i trung bình: Ai吋m trung bình chung tích l┡y t瑛 2,00 đ院n 2,49. 

B茨ng t嘘t nghi羽p c栄a sinh viên ph違i đ逢嬰c công khai trên Website c栄a đ挨n v鵜 đào t衣o. 

2. H衣ng t嘘t nghi羽p c栄a nh英ng sinh viên có k院t qu違 h丑c t壱p toàn khoá lo衣i xu医t s逸c 
và gi臼i s胤 b鵜 gi違m đi m瓜t m泳c, n院u r挨i vào m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau: 

a) Có kh嘘i l逢嬰ng c栄a các h丑c ph亥n ph違i  thi l衣i  v逢嬰t quá 5% so v噂i t鰻ng s嘘 tín ch雨 
quy đ鵜nh cho toàn ch逢挨ng trình; 

b) Aã b鵜 k益 lu壱t t瑛 m泳c c違nh cáo tr荏 lên trong th運i gian h丑c. 

3. K院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên ph違i đ逢嬰c ghi vào b違ng đi吋m theo t瑛ng h丑c ph亥n. 
Trong b違ng đi吋m còn ph違i ghi chuyên ngành (h逢噂ng chuyên sâu) ho員c ngành ph映 (n院u 
có). 

 4. N院u k院t qu違 h丑c t壱p c栄a sinh viên th臼a mãn nh英ng quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u 27 
c栄a Quy đ鵜nh này đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 ch逢挨ng trình đào t衣o t逢挨ng 泳ng v噂i các ngành đào t衣o 
khác nhau, thì sinh viên đ逢嬰c c医p các b茨ng t嘘t nghi羽p khác nhau t逢挨ng 泳ng v噂i các 
ngành đào t衣o đó.  

5. Sinh viên còn n嬰 ch泳ng ch雨 giáo d映c qu嘘c phòng và h丑c ph亥n giáo d映c th吋 ch医t, 
nh逢ng đã h院t th運i gian t嘘i đa đ逢嬰c phép h丑c, trong th運i h衣n 5 n<m tính t瑛 ngày ph違i 
ng瑛ng h丑c, đ逢嬰c tr荏 v隠 đ挨n v鵜 đào t衣o tr違 n嬰 đ吋 có đ栄 đi隠u ki羽n xét t嘘t nghi羽p. 

6. Sinh viên không t嘘t nghi羽p đ逢嬰c c医p gi医y ch泳ng nh壱n v隠 các h丑c ph亥n đã h丑c 
trong ch逢挨ng trình c栄a A挨n v鵜 đào t衣o. Nh英ng sinh viên này n院u có nguy羽n v丑ng, đ逢嬰c 
quy隠n làm đ挨n xin chuy吋n qua các ch逢挨ng trình khác theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 16 
c栄a Quy đ鵜nh này.  

 

CH姶愛NG V 
X盈 LÝ VI PH 萎M 

Ai隠u 29. X穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i sinh viên vi ph衣m các quy đ鵜nh v隠 thi, ki 吋m tra  



1. Trong khi d詠 ki吋m tra th逢運ng xuyên, chu育n b鵜 ti吋u lu壱n, bài t壱p l噂n, thi gi英a h丑c 
ph亥n, thi k院t thúc h丑c ph亥n, chu育n b鵜 đ欝 án, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p, n院u vi ph衣m quy ch院, 
sinh viên s胤 b鵜 x穎 lý k益 lu壱t v噂i t瑛ng h丑c ph亥n đã vi ph衣m. 

2. Sinh viên đi thi h瓜 ho員c nh運 ng逢運i khác thi h瓜, đ隠u b鵜 k益 lu壱t 荏 m泳c đình ch雨 h丑c 
t壱p m瓜t n<m đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p vi ph衣m l亥n th泳 nh医t và bu瓜c thôi h丑c đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p 
vi ph衣m l亥n th泳 hai. 

3. Tr瑛 tr逢運ng h嬰p nh逢 quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 c栄a Ai隠u này, m泳c đ瓜 sai ph衣m và 
khung x穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i sinh viên vi ph衣m đ逢嬰c th詠c hi羽n theo các quy đ鵜nh c栄a Quy 
ch院 tuy吋n sinh đ衣i h丑c, cao đ鰯ng h羽 chính quy.  

4. A吋 so sánh trong tuy吋n d映ng, k院t qu違 h丑c t壱p toàn khoá c栄a sinh viên đ衣i h丑c, 
cao đ鰯ng gi英a đào t衣o theo tín ch雨 và đào t衣o theo niên ch院 đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i t逢挨ng đ逢挨ng 
theo h衣ng t嘘t nghi羽p (theo h逢噂ng d磯n). 

CH姶愛NG VI 

 T蔚 CH永C TH衛C HI 烏N 

Ai隠u 30. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

1. Trên c挨 s荏 nh英ng quy đ鵜nh c栄a quy đ鵜nh này, tu┻ thu瓜c vào đi隠u ki羽n c映 th吋 và 
l瓜 trình ti院n đ院n đào t衣o theo h羽 th嘘ng tín ch雨 hoàn ch雨nh, các đ挨n v鵜 đào t衣o xây d詠ng 
quy đ鵜nh c映 th吋 c栄a  đ挨n v鵜 mình v隠 đào t衣o theo h羽 th嘘ng tín ch雨 cho h羽 chính quy, v瑛a 
làm v瑛a h丑c, đào t衣o t瑛 xa và đào t衣o liên thông. 

2. A鵜nh k┻ các đ挨n v鵜 đào t衣o t鰻 ch泳c rà soát, đánh giá quá trình th詠c hi羽n, b鰻 sung 
và ch雨nh s穎a ch逢挨ng trình đào t衣o, các quy đ鵜nh v隠 đào t衣o theo h羽 th嘘ng tín ch雨 cho phù 
h嬰p v噂i đi隠u ki羽n th詠c t院 và l瓜 trình tri吋n khai đào t衣o theo h羽 th嘘ng tín ch雨 c栄a đ挨n v鵜. 

3. Trong quá trình th詠c hi羽n, n院u có gì v逢噂ng m逸c, Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 đào t衣o báo 
cáo Giám đ嘘c A衣i h丑c Thái Nguyên xem xét và gi違i quy院t. 

 
 


