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QUY ĐỊNH
Thời gian tối đa được phép học tại trường để hoàn thành chương trình
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học, trả nợ hoàn thành chương trình đào tạo theo
quy định để được xét công nhận tốt nghiệp; căn cứ các quy định hiện hành, Trường quy
định thời gian tối đa sinh viên được phép học tại trường để hoàn thành chương trình đối
với các loại hình đào tạo; quá thời gian này sinh viên không được tiếp tục học, thi trả nợ
tại Trường. Quy định cụ thể như sau:
1. Hình thức đào tạo chính quy
1.1. Trình độ đại học, cao đẳng
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 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,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 06 học kì (thay vì 04 học kì như quy định trước đây).
Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa hoàn thành chương trình.
1.2. Trình độ trung cấp
Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/08/2007 về việc ban hành
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 2 năm học (cộng với 3 năm học đối với học sinh được
hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh trung cấp
chuyên nghiệp hiện hành).
1.3. Hệ liên thông
Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 23/12/2012 về việc Quy định đào tạo
liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, 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,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 04 học kỳ. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu
tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn
chế về thời gian tối đa hoàn thành chương trình.
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2. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học
2.1. Trình độ đại học, cao đẳng
Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/06/2007 về việc ban hành
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 5 năm học (cộng với 6 năm học đối với sinh viên được
hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy hiện hành).
2.2. Trình độ trung cấp
Căn cứ Thông tư số 46/2011/QĐ-BGDĐT, ngày 17/10/2011 về việc ban hành Quy
chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 3 năm học (cộng với 4 năm học đối với học sinh được
hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh trung cấp
chuyên nghiệp hiện hành).
2.3. Hệ liên thông
Căn cứ Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 23/12/2012 về việc Quy định đào tạo
liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/06/2007 về việc ban hành
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo,
Trường quy định: Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian
thiết kế cho chương trình cộng với 4 năm học (cộng với 5 năm học đối với sinh viên được
hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy hiện hành).
Quy định này được áp dụng từ năm học 2013 – 2014. Các quy định trước đây của
Trường trái với quy định trên đều bị bãi bỏ./.
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