ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2013

Số: 147 /ĐHSG-ĐT
V/v: Triển khai TT 57/2012/TT-BGDĐT
v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/08/2007 về việc ban hành
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Thông tư
57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ vào thực tế của công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường;
Trường quy định một số vấn đề sau về việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ:
1. Xếp hạng năm đào tạo
Sau mỗi học kì, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng
năm đào tạo như sau:
a) Sinh viên năm thứ nhất: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 35 tín chỉ;
b) Sinh viên năm thứ hai:
Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 35 tín chỉ đến
dưới 69 tín chỉ;
c) Sinh viên năm thứ ba:
Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 69 tín chỉ đến
dưới 103 tín chỉ đối với trình độ đại học hoặc từ 69
tín chỉ trở lên đối với trình độ cao đẳng;
d) Sinh viên năm thứ tư:
Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 103 tín chỉ
đến dưới 137 tín chỉ;
đ) Sinh viên năm thứ năm: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 137 tín chỉ
đến dưới 170 tín chỉ;
2. Cảnh báo kết quả học tập
Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện sau học kì 1 và học kì 2 của năm học, nhằm
giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể
tốt nghiệp trong thời gian tối đa được phép theo học chương trình. Khi xét cảnh báo kết quả
học tập cuối học kì 2, chỉ căn cứ vào kết quả học tập của học kì 2, không tính đến kết quả
học tập học kì 3 (học kì phụ) của sinh viên.
Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất,
dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới
1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;
b) Điểm trung bình chung học kì đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học,
dưới 1,00 đối với các học kì tiếp theo.
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3. Buộc thôi học
Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Có 2 lần cảnh báo kết quả học tập liên tiếp;
b) Có số lần cảnh báo kết quả học tập trong toàn khóa vượt quá 2 lần;
c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường. Thời gian tối đa được phép
học tại trường bao gồm thời gian thiết kế cho chương trình cộng với 4 học kì;
d) Bị kỉ luật lần thứ hai vì lí do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại
khoản 2 Điều 29 của Quy chế 43/2007 hoặc bị kỉ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh
viên của trường.
Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường sẽ
thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường có
các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên
tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học được quyền xin xét chuyển qua
các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Hiệu
trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.
4. Về việc rút học phần
Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí được thực hiện sau 2 tuần
kể từ đầu học kì chính, sau 1 tuần kể từ đầu học kì phụ. Thời gian tối đa được rút bớt học
phần trong khối lượng học tập đã đăng kí là 5 tuần đối với học kì chính, 2 tuần đối với học
kì phụ.
5. Xét công nhận tốt nghiệp
Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
a) 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;
b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo theo quy định;
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành
đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định;
đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và chứng chỉ giáo dục thể chất đối
với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;
e) Có đơn gửi Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều
kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học.
Quy định trên được áp dụng từ năm học 2012 – 2013. Các quy định trước đây của
Trường trái với quy định trên đều bị bãi bỏ.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- HT và các Phó HT,
- Các Phòng, Khoa (thông báo CVHT, SV), Bộ môn,
- Lưu Văn phòng, Đào tạo.
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