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SỔ TAY SINH VIÊN  
LỜI NÓI ĐẦU 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trƣờng Đại học Y Hải Phòng, ngoài việc nhận đƣợc sự 

hƣớng dẫn từ giảng viên, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải 

tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh 

viên; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức việc học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Và bạn sẽ tự hỏi: Tôi sẽ lấy những thông tin đó ở đâu và bằng cách nào? 

Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay là kênh thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên. Sổ tay gồm 

những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất và sẽ luôn là ngƣời bạn đồng hành cùng 

với sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trƣờng Đại học Y Hải Phòng 

Cùng với sổ tay, sinh viên mới nhập học cần biết cách khai thác các kênh thông tin sau: 

 - Website của Trƣờng:                http://hpmu.edu.vn          

  - Email Phòng Đào tạo Đại học:      phongdaotaodh@hpmu.edu.vn 

Bạn sẽ sử dụng sổ tay như thế nào? 

Thứ nhất: Hãy coi cuốn sổ nhỏ này là ngƣời bạn đồng hành của bạn trong những năm học 

tập tại Trƣờng và khi đã coi nhau là tri kỷ thì hãy thƣờng xuyên cùng đối thoại để hiểu nhau hơn. 

Thứ hai: Hãy đọc nội dung cuốn sổ tay khi mà bạn có tâm trạng thoải mái nhất và bạn đã 

xác định đƣợc rõ ràng bạn cần gì từ tài liệu này. 

Thứ ba: Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn khi đọc sổ tay này với bạn bè, GVCN. Hãy 

gửi những đề xuất của bạn tới email phòng Đào tạo đó là một việc làm rất hữu ích. 

Thứ tư: Hãy ghi lại những cơ hội bạn đƣợc thực hành những điều đã ghi trong sổ tay và 

kiểm chứng giữa nhận thức của bạn và kết quả thực tế. 

Thứ năm: Hãy luôn nhớ đi cùng với những quy định có trong sổ tay là những hƣớng dẫn và 

mẫu biểu song chúng lại không thể đƣa hết vào sổ tay đƣợc. Những tài liệu nàysinh viên có thể 

tham khảo trên website của Trƣờng Đại học Y Hải Phòng. 

Hãy bắt đầu làm chủ việc học tập của bạn bằng việc sử dụng một cách chủ động và thông 

minh cuốn sổ tay này. Điều đầu tiên các bạn phải nắm đƣợc Sứ mạng của trƣờng Đại học Y 

Hải Phòng là gì? 

Sứ mạng của trường Đại học Y Hải Phòng: "Xây dựng và phát triển Trường đại học 

Y Hải Phòng trở thành Trường Đại học Y - Dược đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực y tế góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đào 

tạo chuyên ngành y học biển - đảo; Xây dựng Trường trở thành trung tâm y - dược có uy 

tín trong nước và quốc tế". 

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để 

nội dung của cuốn sổ tay được hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ : 

phongdaotaodh@hpmu.edu.vn. 

                                                                               Ban biên tập 

 

http://hpmu.edu.vn/
mailto:phongdaotaodh@hpmu.edu.vn
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CÁC ĐỊA CHỈ SINH VIÊN CẦN BIẾT 

TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Chức năng ĐIỆN THOẠI 

1 Phòng Đào tạo Đại học A-101, A-102  0313.731168 

2 Phòng Hành chính tổng hợp A-105  0313.731907 

3 Phòng Tài chính kế toán A-211  0313.733726 

4 TT Khảo thí và KĐCLgiáo dục A-210  0313.733310 

5 Thƣ viện Tầng 1 Nhà 7 tầng  0313.736037 

6 Ký túc xá Tầng 1 Khu KTX   

7     

8     

 

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

------------------------- 

CHƢƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi áp dụng 

Toàn bộ sinh viên đại học chính quy ở Trƣờng Đại Y Hải Phòng 

Điều 2: Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo sinh viên ngành y - dƣợc 

2.1. Có lập trƣờng tƣ tƣởng, chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp 

đúng đắn, trung thực trong khoa học; nắm vững đƣờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nƣớc về chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân; thể hiện rõ ý thức trách nhiệm 

nghề nghiệp và ý thức cộng đồng. 

2.2. Có kiến thức chuyên môn đủ sâu và rộng về y, dƣợc, nha để hoạt động tốt trong lĩnh vực 

chuyên môn của mình, có khả năng áp dụng kiến thức vào hoạt động thực tế. 

2.3. Có khả năng tự học và học tập suốt đời nhằm tự nâng cao năng lực cá nhân; có kỹ năng tự 

tìm kiếm và xử lý các thông tin và kiến thức liên quan trong hoạt động chuyên môn; có khả 

năng tự đánh giá và thẩm định kiến thức hiện có của mình; chủ động và linh hoạt trong việc 

thích ứng với những thay đổi của môi trƣờng làm việc cũng nhƣ cuộc sống.  

2.4. Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; có kỹ năng giải quyết vấn đề một 

cách tích cực, sáng tạo và hiệu quả. 

Điều 3: Tuyển sinh 

Trƣờng tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo  

Điều 4: Chương trình đào tạo (phụ lục kèm theo) 

Hiện tại nhà trƣờng đang đào tạo 6 mã ngành đào tạo đại học chính quy: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ 

răng hàm mặt, Bác sĩ Y học dự phòng, Dƣợc sĩ đại học, Cử nhân kỹ thuật y học, Cử nhân điều 

dƣỡng. 

Điều 5: Thời gian học tập 

- Thời gian khóa học:  

+ 6 năm với các ngành đào tạo bác sỹ (bác sỹ đa khoa, bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự 

phòng,..) 

+ 5 năm với ngành dƣợc sỹ đại học 

+ 4 năm với ngành cử nhân (cử nhân điều dƣỡng, cử nhân kỹ thuật y học) 

- Thời gian biểu 

Thời gian học tập chính thức trong ngày từ 07h30 đến 17h00 

 Mỗi ngày bố trí 08 tiết học, đƣợc sắp xếp thời gian nhƣ sau:  

- Buổi sáng từ tiết 1 đến tiết 4 (7h30 đến 11h00) 

- Buổi chiều từ tiết 5 đến tiết 8 (13h30 đên 17h00) 

CHƢƠNG II: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 6: Phân ngành đào tạo 

Trƣờng Đại học Y Hải Phòng tuyển sinh đại học theo ngành học. Thí sinh đạt điểm trúng 

tuyển quy định đối với ngành học mà mình đã đăng ký dự thi thì đƣợc xếp vào học theo đúng 

nguyện vọng.  

Điều 7: Phân lớp đào tạo 

Vào đầu khóa học, năm học, dựa trên danh sách sinh viên nhập học thực tế, sinh viên đang học 

tập tại trƣờng, Phòng Đào tạo Đại học ra quyết định phân lớp. 

Điều 8: Thông báo kế hoạch năm học cho sinh viên 

Đầu khoá học, thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa nhà trƣờng thông báo: 

a. Chƣơng trình đào tạo của từng ngành học. 

b. Quy chế đào tạo và các quy định có liên quan tới học tập, rèn luyện và sinh hoạt của SV. 

Đầu mỗi năm học, kỳ học nhà trƣờng sẽ thông qua phòng Đào tạo ĐH và đội ngũ GVCN sẽ 

cập nhật các thông tin về học tập và rèn luyện cho sinh viên. 

Điều 9: Xếp hạng học lực của sinh viên 

1. Xếp hạng học lực của sinh viên theo điểm trung bình chung của học kỳ, năm học là căn cứ 

để xét sinh viên đƣợc lên lớp, lƣu ban và  học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ kế tiếp 

theo  
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2 Học lực của sinh viên đƣợc xếp thành các hạng sau: 

- Xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập của học kỳ từ 9.00 trở lên 

- Giỏi: Điểm trung bình chung học tập của học kỳ từ 8.00 đến 8.99 

- Khá: Điểm trung bình chung học tập của học kỳ từ 7.00 đến 7.99 

- Trung bình khá: Điểm TBC học tập của học kỳ từ 6.00 đến 6.99 

- Trung bình: Điểm TBC học tập của học kỳ từ 5.00 đến 5.99 

- Yếu: Điểm TBC học tập của học kỳ từ 4.00 đến 4.99 

- Kém: Điểm TBC học tập của học kỳ dƣới 4.00 

Điều 10: Về các môn học GDTC và GDQP 

Chƣơng trình đào tạo hệ chính quy bao gồm cả các môn học GDQP và GDTC 

1. Đối tƣợng đƣợc miễn, tạm hoãn học về Giáo dục quốc phòng: 

a. Đối tƣợng đƣợc miễn học các môn học Giáo dục quốc phòng: 

- Sinh viên nguyên là sĩ quan quân đội; 

- Sinh viên là ngƣời nƣớc ngoài; 

- Sinh viên là ngƣời hƣởng lƣơng thuộc biên chế nhà nƣớc đƣợc cơ quan cử đi học; 

- Sinh viên đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng phù hợp với trình độ đào tạo. 

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ (có quyết định xuất ngũ); 

- Sinh viên có thƣơng tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng 

nhận của bệnh viện cấp huyện và tƣơng đƣơng trở lên); 

b. Đối tƣợng đƣợc tạm hoãn học các môn học về Giáo dục quốc phòng: 

- Sinh viên đang học nhƣng sức khỏe không đảm bảo; 

- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dƣới 24 tháng; 

- Sinh viên có lý do đặc biệt về hoàn cảnh gia đình. 

Các đối tƣợng trên nếu đƣợc Hiệu trƣởng chấp thuận cho tạm hoãn học Giáo dục quốc 

phòng thì khi hết thời hạn tạm hoãn sinh viên phải tiếp tục học những nội dung còn thiếu 

trong chƣơng trình quy định. 

2. Đối tƣợng đƣợc miễn, tạm hoãn học về Giáo dục thể chất:  

a. Đối tƣợng đƣợc miễn học toàn bộ các môn học về Giáo dục thể chất: 

- Sinh viên đã hoàn thành môn học Giáo dục thể chất phù hợp với trình độ đào tạo.  

- Sinh viên có thƣơng tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế chức năng vận động (có giấy chứng 

nhận của bệnh viện cấp huyện và tƣơng đƣơng trở lên).   

c. Đối tƣợng đƣợc tạm hoãn học Giáo dục thể chất: 

- Sinh viên đang học nhƣng sức khoẻ không đảm bảo; 

- Sinh viên đang mang thai, nuôi con nhỏ dƣới 24 tháng tuổi. 

Các đối tƣợng trên nếu đƣợc Hiệu trƣởng chấp thuận cho tạm hoãn học Giáo dục thể chất thì 
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sau khi hết thời hạn tạm hoãn phải tiếp tục học những nội dung còn thiếu trong chƣơng trình 

quy định. 

 

CHƢƠNG III:  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

Điều 11: Đánh giá kết quả học tập của môn học 

1. Việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên gồm 2 hình thức: 

a. Kiểm tra - đánh giá thƣờng xuyên là hoạt động của giảng viên sử dụng các phƣơng pháp 

đánh giá khác nhau theo các hình thức tổ chức thực hiện (lí thuyết, thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm, hoạt động theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu, ...) nhằm kiểm tra việc làm chủ kiến 

thức và rèn luyện kĩ năng của sinh viên đã đƣợc xác định trong mục tiêu của môn học.  

b. Kiểm tra - đánh giá định kì là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã đƣợc qui 

định trong đề cƣơng môn học, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu môn học ở giai đoạn tƣơng 

ứng của sinh viên. 

2. Việc lựa chọn hình thức kiểm tra - đánh giá thƣờng xuyên, định kỳ và trọng số của các điểm 

đánh giá thƣờng xuyên, định kỳ do giảng viên đề xuất, đƣợc chủ nhiệm khoa (hoặc bộ môn trực 

thuộc) phê duyệt và phải đƣợc quy định trong đề cƣơng môn học. 

3. Bài thi kết thúc môn học đƣợc thực hiện bằng các hình thức thi viết (trắc nghiệm khách 

quan trên giấy hoặc trên máy vi tính, tự luận với thời gian từ 60 phút đến 180 phút), vấn 

đáp, làm thực tập hoặc kết hợp các hình thức trên.  

4. Điểm đánh giá một môn học (gọi là điểm môn học) bao gồm:  

- Điểm thi kết thúc môn học  

+ Điểm Thực hành 

+ Điểm Lý thuyết 

- Công thức điểm: tùy từng bộ môn mà có những công thức tính điểm TKHP của các môn học 

khác nhau 

5. Hiệu trƣởng quy định cụ thể về việc giảng viên nộp kết quả điểm thành phần trƣớc khi thi 

kết thúc môn học 

Điều 12: Đánh giá học tập sau mỗi học kỳ 

1. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các môn học mà sinh viên 

học trong học kỳ đó, với trọng số là số đơn vị học trình tƣơng ứng của từng môn học  

2. Không tính kết quả thi các môn học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất vào điểm 

trung bình chung học kỳ. Việc đánh giá kết quả và điều kiện cấp chứng chỉ đối với các môn 

học này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Điểm trung bình chung học tập sau từng học kỳ, từng năm học dùng để xét học bổng, khen 

thƣởng, đƣợc tính trên kết quả thi kết thúc môn học ở lần thi thứ nhất.  
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Điều 13: Cách tính điểm kết thúc môn học, điểm trung bình chung học học kỳ 

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình tích lũy của mỗi học kỳ hay của năm học, 

khóa học đƣợc làm tròn đến 2 số thập phân. Công thức tính nhƣ sau:  
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Trong đó:  

-  A là điểm trung bình chung 

-  ai là điểm môn học của môn học thứ i 

-  ni là số đơn vị học trình của môn học thứ i 

-  N là tổng số môn học 

Điều 14: Tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học 

1. Kết thúc mỗi môn thi nhà trƣờng tổ chức kỳ thi kết thúc môn học cho sinh viên. 

2. Trong mỗi kỳ thi, từng môn học đƣợc tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số 

môn học trong cùng một buổi thi của một sinh viên.  

3. Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học tỷ lệ thuận với số ĐVHT của môn học đó, Hiệu 

trƣởng quy định thời gian học ôn và thi. Không tổ chức thi ngoài các kỳ thi đã thông báo. 

4. Sinh viên không đƣợc dự thi kết thúc môn học do chƣa đóng đủ học phí hoặc bỏ thi không 

có lý do chính đáng thì phải nhận điểm không (0). 

5. Với mỗi môn học, sau lần thi thứ nhất, nếu điểm môn học bị điểm dƣới 5.0, sinh viên 

đƣợc quyền dự thi thêm lần thứ 2. Sau lần thi thứ 2, điểm môn học đƣợc tính bao gồm cả 

điểm thành phần và điểm kết thi kết thúc môn học của kỳ thi lần thứ 2.  

6. Đề thi kết thúc các môn học do cán bộ giảng dạy các môn học đó xây dựng và do các khoa, 

bộ môn trực thuộc quản lý. Đề thi kết thúc môn học đƣợc xây dựng có nội dung phù hợp với 

đề cƣơng môn học đã công bố và đƣợc chủ nhiệm khoa hoặc chủ nhiệm bộ môn duyệt. Hiệu 

trƣởng quy định cụ thể về quy trình và cách thức xây dựng đề thi từ ngân hàng đề thi. 

7. Việc tổ chức thi, xử lý vi phạm kỷ luật thi, chấm thi kết thúc môn học đƣợc thực hiện theo 

Quy chế  

8. Các bảng điểm thi kết thúc môn học phải đƣợc thực hiện theo mẫu chung của trƣờng, phải 

có chữ ký của các cán bộ chấm thi và phải đƣợc gửi về Phòng Đào tạo, chậm nhất là 15 ngày 

sau khi chấm. 

9. Đối với các môn học tổ chức thi theo hình thức vấn đáp, kết quả thi kết thúc môn học phải 

đƣợc giảng viên thông báo ngay cho sinh viên sau khi kết thúc buổi thi. Đối với các môn học 

còn lại, kết quả thi kết thúc môn học đƣợc thông báo công khai đến từng sinh viên chậm nhất 
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là 15 ngày sau mỗi kỳ thi. Sinh viên nhận kết quả thi kết thúc môn học qua việc truy cập tài 

khoản cá nhân do nhà trƣờng cấp. 

10. Hiệu trƣởng quy định cụ thể về việc tổ chức đánh giá khoá luận tốt nghiệp hoặc tƣơng 

đƣơng của sinh viên.  

Điều 15: Điều kiện dự thi kết thúc môn học 

1. Sinh viên đƣợc dự thi kết thúc môn học nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 

a. Có mặt trên lớp hoặc tại nơi thực hành, thực tập không dƣới 80%  thời gian quy định cho 

môn học đó ( có phép).  

b. Hoàn thành các điểm kiểm tra - đánh giá thƣờng xuyên, định kỳ và các yêu cầu khác của 

môn học đƣợc quy định cụ thể trong đề cƣơng môn học do giảng viên công bố khi bắt đầu 

môn học. Trƣờng hợp sinh viên tự ý bỏ giờ kiểm tra định kỳ hoặc điểm kiểm tra – đánh giá 

thƣờng xuyên bị điểm 0 (không), sinh viên không đƣợc dự thi hết môn học. 

c. Đóng đầy đủ, đúng hạn học phí theo quy định của trƣờng. 

2. Trƣờng hợp sinh viên chƣa dự kiểm tra - đánh giá định kỳ vì lý do chính đáng và có đủ 

minh chứng đúng quy định, đƣợc giảng viên tổ chức kỳ kiểm tra bổ sung để sinh viên có đủ 

điều kiện thi kết thúc môn học. Thời gian và hình thức tổ chức kỳ kiểm tra bổ sung do giảng 

viên quyết định và ghi rõ các trƣờng hợp này trong bảng điểm thành phần khi nộp cho Phòng 

Đào tạo.  

Điều 16: Phúc tra - chấm phúc tra 

1. Sinh viên có quyền đề nghị chấm phúc tra kết quả thi kết thúc môn học. Đơn đề nghị phúc 

tra kết quả thi phải đƣợc gửi đến Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng đào tạo trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Tất cả các đề nghị chấm phúc tra đều phải đóng lệ 

phí do trƣờng quy định. Thời gian chấm phúc tra không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đơn của sinh viên. 

2. Sau khi chấm phúc tra, nếu điểm cao hơn hoặc thấp hơn trƣớc từ 1 điểm trở lên thì chủ 

nhiệm khoa hoặc Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng đào tạo tạo phải đề 

nghị một cán bộ thứ 2 có cùng chuyên môn chấm lại. Kết quả cuối cùng phải do chủ nhiệm 

khoa (hoặc bộ môn trực thuộc) ký xác nhận mới đƣợc công bố. Điểm sau phúc tra là kết quả 

cuối cùng của môn học 

Điều 17: Cấp bảng điểm 

- Trong quá trình học tập, nếu sinh viên có nhu cầu đƣợc cấp bảng điểm phải nộp lệ phí. Việc 

chứng thực bảng điểm cho sinh viên có nhu cầu đƣợc thực hiện tại Phòng Đào tạo đại học. 

Sinh viên phải nộp lệ phí chứng thực bảng điểm theo quy định của nhà trƣờng. 

- Cuối khoá học, sinh viên đƣợc cấp bảng điểm toàn khoá và không phải nộp lệ phí. 
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CHƢƠNG IV: TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 18: Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

1. Điều kiện xét tốt nghiệp. 

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây đƣợc xét tốt nghiệp: 

a. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên 

tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. 

b. Đã tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho mỗi ngành đào tạo. Điểm trung bình chung tích luỹ từ 

5.00 trở lên. 

c. Có chứng chỉ hai môn học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. 

2. Công nhận tốt nghiệp: 

a. Căn cứ biên bản và đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trƣởng ký quyết định công 

nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện quy định.  

b. Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trƣởng hoặc Phó Hiệu trƣởng đƣợc Hiệu trƣởng uỷ quyền 

làm chủ tịch, trƣởng Phòng Đào tạo làm thƣ ký và uỷ viên hội đồng là thủ trƣởng các đơn vị 

đào tạo. 

Điều 19 : Cấp bằng tốt nghiệp 

1. Bằng tốt nghiệp đại học đƣợc cấp theo ngành đào tạo. Bằng chỉ đƣợc cấp cho sinh viên khi 

đã ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên bằng. Xếp hạng tốt nghiệp đƣợc xác định theo điểm 

trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học quy định tại “Điều 18: Cách tính điểm kết thúc 

môn học, điểm trung bình chung học học kỳ” của Quy định này. 

2. Sinh viên có kết quả học tập toàn khoá đạt loại xuất sắc hoặc giỏi, hạng tốt nghiệp sẽ bị 

giảm một bậc nếu rơi vào 1 trong các trƣờng hợp sau: 

a. Phải thi lại quá 5% tổng số ĐVHT quy định cho toàn khoá học. 

b. Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. 

3. Kết quả học tập của sinh viên (kể cả lần thi lại) phải đƣợc ghi vào bảng điểm theo từng môn 

học. Trong bảng điểm ghi rõ ngành và chuyên ngành,  

4. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất nhƣng đã hết thời 

gian tối đa đƣợc phép học, trong thời hạn 6 năm tính từ ngày phải ngừng học, đƣợc trở về 

trƣờng trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp. 

5. Sinh viên không đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đƣợc cấp giấy chứng nhận về các 

môn học đã học trong chƣơng trình đào tạo.  

 

 

 

PHẦN II: NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 
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CHƢƠNG I: HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 

Điều 1: Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV 

- Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV của trƣờng gồm có Hiệu trƣởng (hoặc Phó Hiệu 

trƣởng đƣợc ủy quyền), Phòng Đào tạo Đại học, giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập và lớp 

sinh viên. 

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của GVCN 

- GVCN là chức danh đƣợc đặt ra để phục vụ cho công tác học tập và quản lý HSSV 

1. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm: 

a. Đôn đốc, theo dõi và đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của HSSV lớp mình phụ 

trách; chủ trì việc tổ chức đánh giá chấm điểm rèn luyện của sinh viên trong lớp từng học kỳ 

theo kế hoạch của nhà trƣờng; chủ trì việc tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động của lớp 

theo từng học kỳ và năm học. 

b. Nắm chắc tình hình diễn biến của lớp, đặc điểm quá trình phấn đấu của từng HSSV 

c. GVCN là thành viên tham gia các phiên họp hội đồng cấp phòng về công tác thi đua khen 

thƣởng, kỷ luật, xét tiến độ học tập,… khi xem xét đến các vấn đề liên quan đến lớp mình quản 

lý. 

d. Tổ chức cho sinh viên tìm hiểu những vấn đề căn bản của chƣơng trình đào tạo (mục tiêu, 

cấu trúc của chƣơng trình đào tạo và hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình đào tạo) để sinh viên 

xây dựng đƣợc kế hoạch học tập của bản thân trong toàn khóa học. 

đ. Hƣớng dẫn sinh viên nắm rõ Quy chế đào tạo của Trƣờng, quy định đào tạo của nhà trƣờng 

và các quy định khác. 

e. Hƣớng dẫn sinh viên về các nguồn học liệu và phƣơng pháp tiếp cận học liệu. 

f. Hƣớng dẫn cho sinh viên tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của nhà trƣờng, các địa chỉ giải quyết 

công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên. 

g. Hàng tháng (hàng tuần) tổ chức gặp mặt sinh viên theo quy định của nhà trƣờng và nộp báo 

cáo tình hình sinh viên đƣợc giao nhiệm vụ quản lý cho Phòng Đào tạo đại học. 

h. Cuối mỗi học kỳ, báo cáo về tình hình sinh viên đƣợc giao quản lý theo hƣớng dẫn của nhà 

trƣờng; đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tƣ vấn, hỗ trợ sinh 

viên, công tác quản lý đào tạo và quản lý sinh viên. 

i. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin về kết quả học tập của sinh viên theo quy định của 

trƣờng. 

k. Căn cứ vào các tình huống phát sinh trên thực tế GVCN xử lý ngay nếu có thể hoặc hẹn gặp 

sinh viên để giải quyết trong thời gian không quá 7 ngày, kể từ lúc nhận đƣợc yêu cầu. Nội 

dung giải quyết đƣợc ghi vào “Sổ tay GVCN”. 

2. Quyền lợi của giáo viên chủ nhiệm lớp. 
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- Đƣợc tạo mọi điều kiện khi thực hiện nhiệm vụ 

- Đƣợc hƣởng các khoản phụ cấp nếu có 

Điều 3: Lớp học sinh, sinh viên 

1. Lớp HSSV đƣợc tổ chức bao gồm những HSSV cùng ngành, khóa học và đƣợc duy trì ổn 

định trong cả khóa học. 

2 Ban cán sự lớp HSSV gồm: 

Lớp trƣởng và các lớp phó do tập thể HSSV trong lớp bầu,Phòng Đào tạo Đại học công nhận. 

Nhiệm kỳ ban cán sự lớp HSSV theo năm học. 

3. Nhiệm vụ của ban cán sự lớp HSSV 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các 

hoạt động xã hội theo kế hoạch của trƣờng, khoa, phòng, ban 

- Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập và rèn luyện. 

Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với GVCN và các GVBM, đề nghị các khoa, đơn vị phụ 

trách công tác HSSV và ban giám hiệu nhà trƣờng giải quyết những vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp. 

- Phối hợp chặt chẽ và thƣờng xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp. 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc 

đột xuất của lớp với Phòng Đào tạo Đại học. 

4. Quyền của ban cán sự lớp HSSV 

Đƣợc ƣu tiên trong cộng điểm rèn luyện, xét học cảm tình Đảng, kết nạp Đảng và các quyền 

lợi khác theo quy định của nhà trƣờng. 

CHƢƠNG II: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN 

Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên 

1.Trách nhiệm của sinh viên 

- Chấp hành chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc và các quy chế, nội quy, 

điều lệ của nhà trƣờng, quy định của tập thể lớp. 

a. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế đào tạo và các quy định của nhà trƣờng liên quan đến 

học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

b. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập môn học đƣợc quy định trong đề cƣơng môn học của 

môn học đó.  

c. Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và thƣờng xuyên liên 

hệ với giảng viên, GVCN để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

d. Kịp thời phản ánh với GVCN, giảng viên môn học, khoa và các phòng, ban chức năng về 

những vấn đề liên quan đến quá trình giảng dạy và phục vụ giảng dạy của giảng viên và cán bộ 
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nhà trƣờng, quá trình học tập của sinh viên. 

e. Tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội theo quy định của nhà trƣờng. 

f. Đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian quy định của nhà trƣờng; những trƣờng hợp không 

đóng học phí của học kỳ nào thì coi nhƣ tự ý bỏ học trong học kỳ đó. 

g. Tham gia phòng chống tiêu cực, gian lận trong học tập thi cử và các hoạt động khác của 

HSSV, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trƣởng nhà trƣờng 

hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, 

thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của HSSV, cán 

bộ, giáo viên trong trƣờng. 

2. Quyền lợi của sinh viên: 

a. Đƣợc nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký và trúng tuyển.  

b. Nếu trƣờng có chỉ tiêu  tuyển sinh đi học nƣớc ngoài theo các hiệp định của nhà nƣớc, sinh 

viên có nguyện vọng và có đủ điều kiện quy định, đƣợc quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi 

học nƣớc ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nƣớc ngoài của Trƣờng Đại học Y Hải Phòng 

và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

c. Đƣợc sử dụng thƣ viện, trang thiết bị và các phƣơng tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, 

nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ theo quy định của trƣờng.  

d. Trong thời gian học tập, sinh viên đƣợc hƣởng quyền lợi vật chất và tinh thần theo chế độ 

chính sách hiện hành của nhà nƣớc và đƣợc nhận các loại học bổng khuyến khích do các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc tài trợ.  

e. Sinh viên đƣợc nhà trƣờng phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ, chính 

sách của nhà nƣớc có liên quan đến sinh viên; đƣợc đóng góp ý kiến với Hiệu trƣởng về mục 

tiêu, chƣơng trình, nội dung và phƣơng pháp đào tạo; đƣợc đề đạt nguyện vọng và khiếu nại 

lên Hiệu trƣởng để giải quyết các vấn đề có liên quan đến cá nhân và tập thể sinh viên nhƣ học 

tập, môi trƣờng đào tạo, sinh hoạt và các mặt hoạt động của đời sống tinh thần.  

f. Sinh viên đƣợc chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của nhà nƣớc.  

g. Sinh viên đƣợc khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, 

các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trƣờng, các hoạt động văn hoá văn nghệ, 

thể dục, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của trƣờng.  

h. Khi tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu có nguyện vọng, sinh viên đƣợc nhà trƣờng xem xét học 

chuyển tiếp ở các cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các cấp, bậc học 

tƣơng ứng.  

i. Hàng năm, sinh viên đƣợc nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.  

j. Sinh viên đƣợc quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn vì lý do cá nhân (hoàn cảnh gia 
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đình khó khăn, sức khoẻ, đi học tự túc ở nƣớc ngoài, ...). Trong các trƣờng hợp này sinh viên 

phải làm đơn trình Hiệu trƣởng xem xét, quyết định.  

k. Kết thúc khoá học, sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đƣợc nhà trƣờng cấp bằng 

tốt nghiệp theo quy định của Trƣờng Đại học Y Hải Phòng. 

l. Đƣợc nhà trƣờng cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết (bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn 

khóa học, hồ sơ sinh viên, giấy giới thiệu tìm việc làm và giới thiệu về nơi cƣ trú chính thức...) 

và các hỗ trợ cần thiết trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.  

Điều 5: Các hành vi HSSV không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trƣờng 

và HSSV khác. 

2. Gian lận trong học tập nhƣ: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực 

tập, trực hộ ngƣời khác hoặc nhờ ngƣời khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc 

làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các 

hành vi gian lận khác. 

3. Hút thuốc, uống rƣợu, bia trong giờ học; say rƣợu, bia khi đến lớp. 

4. Gây rối an ninh, trật tự trong trƣờng hoặc nơi công cộng. 

5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép. 

6. Đánh bạc dƣới mọi hình thức. 

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo ngƣời khác sử dụng 

vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin 

phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nƣớc; tổ chức, tham gia, 

truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trƣờng và các hành 

vi vi phạm đạo đức khác. 

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia 

các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trƣờng khi chƣa đƣợc Hiệu trƣởng cho phép. 

Điều 6: Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc vào một trong những trường hợp sau: 

a. Có điểm trung bình chung năm học đạt dƣới 3.50 đối với sinh viên năm thứ nhất; dƣới 4.00 

đối với sinh viên năm thứ hai; dƣới 4.50 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dƣới 4.80 đối với 

sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá (tính từ đầu khóa học); 

b. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ ngƣời thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên 

khỏi danh sách sinh viên của trƣờng; 

c. Tự ý nghỉ học từ một học kỳ chính trở lên không xin phép; 

Sinh viên thuộc diện buộc thôi học đƣợc nhà trƣờng thông báo về địa phƣơng nơi sinh viên có 

hộ khẩu thƣờng trú và gia đình sinh viên biết chậm nhất một tháng sau khi có quyết định buộc 

thôi học. 
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Điều 7: Nghỉ học tạm thời 

1. Điều kiện nghỉ học tạm thời  

Sinh viên đƣợc quyền viết đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lƣu kết quả đã học trong các 

trƣờng hợp sau đây: 

a. Đƣợc động viên vào lực lƣợng vũ trang. 

b. Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền; 

c. Vì nhu cầu cá nhân. Trƣờng hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở cơ sở đào tạo 

và phải đạt điểm trung bình chung các môn học tính từ đầu khóa học không dƣới 5.00. Thời 

gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân không quá 12 tháng và không đƣợc tính vào thời 

gian tối đa đƣợc phép học. 

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp phải có đơn gửi đơn vị đào tạo ít 

nhất một tuần trƣớc khi bắt đầu học kỳ mới hay năm học mới. 

Điều 8 : Điều kiện chuyển trường 

1. Sinh viên đang học tại Trƣờng Đại học Y Hải Phòng nếu có nguyện vọng thì đƣợc chuyển 

đi học tại cơ sở đào tạo đại học khác khi đƣợc sự đồng ý của Hiệu trƣởng hai trƣờng. 

2. Sinh viên đang học tại một cơ sở đào tạo khác đƣợc chuyển về học tại Trƣờng Đại học Y 

Hải Phòng nếu có đủ các điều kiện sau: 

a. Trƣờng xin chuyển đi có cùng ngành đào tạo ở Trƣờng Đại học Y Hải Phòng. 

b. Kết quả thi đại học phải đạt điểm chuẩn của ngành chuyển đến trong cùng năm tuyển sinh. 

c. Có từ 80% trở lên số môn học đã tích luỹ ở trƣờng xin chuyển đi có cùng nội dung hoặc thời 

lƣợng tƣơng đƣơng không nhỏ hơn so với các môn học tƣơng ứng của ngành đào tạo thuộc 

Trƣờng Đại học Y Hải Phòng  

d. Có điểm trung bình chung học tập của các môn học trƣớc đó đạt từ 6.00 trở lên. Đối với 

những môn học còn thiếu điểm tích lũy, sinh viên phải học bổ sung. 

e. Tham dự kiểm tra kiến thức và đạt điểm theo quy định của trƣờng. Hiệu trƣởng quy định và 

thông báo công khai các môn học kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra và khả năng tiếp nhận. 

g. Đƣợc sự đồng ý của Hiệu trƣởng hai trƣờng. 

3. Sinh viên không đƣợc phép chuyển đến Trƣờng Đại học Y Hải Phòng nếu thuộc một trong 

các trƣờng hợp sau: 

a. Không đáp ứng điều kiện dự tuyển vào Trƣờng Đại học Y Hải Phòng trong cùng năm tuyển sinh. 

b. Bản thân đã dự thi tuyển sinh vào ngành đào tạo tƣơng ứng của Trƣờng Đại học Y Hải 

Phòng nhƣng không trúng tuyển hoặc trúng tuyển vào ngành tƣơng ứng của trƣờng chuyển đi 

với số điểm thấp hơn điểm trúng tuyển vào ngành tƣơng ứng của Trƣờng Đại học Y Hải 

Phòng trong cùng năm tuyển sinh.  
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c. Đang học năm thứ nhất hoặc năm cuối khoá của trƣờng đang đào tạo theo niên chế. 

d. Đang chịu mức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

4. Sinh viên xin chuyển trƣờng phải có hồ sơ xin chuyển trƣờng theo mẫu quy định thống nhất 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế hiện hành về công tác học sinh, sinh viên trong các 

trƣờng đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy. 

CHƢƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ 

Điều 9: Học phí 

1. Quy định học phí: Hàng năm, Hiệu trƣởng quy định hệ số học phí của môn học cho tất cả 

các ngành đào tạo 

2. Đóng học phí 

a.Việc thu học phí đƣợc thực hiện theo thông báo của nhà trƣờng, chậm nhất là ngày 30/09 

với học kỳ 1 và 30/3 với học kỳ 2.  

b. Sinh viên chƣa hoàn thành việc nộp học phí trƣớc thời hạn quy định sẽ không đƣợc tham dự 

kỳ thi kết thúc môn học.  

c. Sinh viên có nguyện vọng đƣợc chậm nộp học phí cần làm đơn trình bày rõ lý do, có xác 

nhận của GVCN và đƣợc Hiệu trƣởng đồng ý nộp về Phòng Tài chính kế toán chậm nhất là 2 

tuần trƣớc khi hết hạn nộp học phí để đƣợc xem xét. Chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận đơn 

của sinh viên, Phòng Tài chính kế toán phải thông báo cho sinh viên biết quyết định của Hiệu 

trƣởng về việc cho phép nợ học phí, trong đó có ghi rõ hạn cuối sinh viên phải nộp học phí 

nhƣng không quá thời gian kết thúc học kỳ đó.  

Sau 01 ngày làm việc kể từ khi hết hạn nộp học phí, Phòng Tài chính kế toán phải lập danh 

sách sinh viên không đƣợc dự thi kết thúc môn học do chƣa nộp học phí và thông báo cho 

Phòng Đào tạo. 

3. Xử lý nợ học phí 

Tới thời hạn cuối cùng phải đóng học phí của mỗi học kỳ, sinh viên còn nợ học phí đƣợc đƣa 

vào danh sách sinh viên tạm nghỉ học từ học kỳ tiếp theo. Sinh viên có tên trong danh sách này 

sẽ bị Phòng Đào tạo xóa kết quả điểm môn học của học kỳ. Ngay sau khi sinh viên nộp đủ học 

phí còn nợ, Phòng Tài chính kế toán thông báo cho Phòng Đào tạo để cho phép sinh viên tiếp 

tục học tập. 

CHƢƠNG IV: QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG 

Điều 10: Học bổng 

Học bổng khuyến khích học tập đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Đối tƣợng đƣợc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên đang học tập 

tại Trƣờng Đại học Y Hải Phòng. 

Học sinh, sinh viên thuộc diện hƣởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc diện trợ 
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cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ƣu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết 

quả học tập, rèn luyện vào diện đƣợc xét, cấp học bổng tại Quy định này thì đƣợc xét, cấp học 

bổng khuyến khích học tập nhƣ những học sinh, sinh viên khác. 

2. Học bổng đƣợc xét cấp cho sinh viên của tất cả các khóa theo từng ngành trong các học kỳ, 

bắt đầu từ học kỳ thứ 2. 

3. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức 

khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì đƣợc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trƣờng theo các mức sau: 

a) Mức học bổng loại khá:  

- Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên, không có điểm môn học là điểm dƣới 

5.0 tính theo kết quả thi kết thúc môn học lần thứ nhất; 

- Có điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên và không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

- Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà 

học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trƣờng do Hiệu trƣởng quy định.  

b) Mức học bổng loại giỏi: 

- Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên, không có điểm môn học là điểm dƣới 

5.0 tính theo kết quả thi kết thúc môn học lần thứ nhất; 

- Có điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên và không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

- Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trƣởng quy định. 

c) Mức học bổng loại xuất sắc: 

- Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc trở lên, không có điểm môn học là điểm 

dƣới 5.0 tính theo kết quả thi kết thúc môn học lần thứ nhất; 

- Có điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc trở lên và không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

- Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trƣởng quy định. 

d) Học bổng khuyến khích học tập đƣợc cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.  

3. Thời gian tạm dừng học tập thì không đƣợc xét cấp học bổng. 

4. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn thu học phí 

hệ giáo dục chính quy của nhà trường.  

5. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập: 

a) Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lƣợng 

suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong trƣờng hợp nếu số 

lƣợng học sinh, sinh viên thuộc diện đƣợc xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ 

tục xét, cấp học bổng do Hiệu trƣởng quy định.  

b) Hiệu trƣởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét, 
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cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã đƣợc xác định.  

Điều 11: Mức Học bổng 

Xếp loại 

học tập 

Xếp loại rèn 

luyện 

Xếp loại 

học bổng 

Mức học 

bổng cũ 

Mức học bổng 

năm học 

2010 - 2011 

Mức học bổng 

năm học 

 2011 - 2012 

Khá Khá trở lên Khá 180.000 455.000 550.000 

Giỏi Khá Khá  500.000 600.000 

Giỏi Tốt trở lên Giỏi 240.000 550.000 650.000 

Xuất sắc Khá Khá  550.000 650.000 

Xuất sắc Tốt Giỏi  650.000 700.000 

Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 360.000 650.000 750.000 

 

CHƢƠNG IV: KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 11. Nội dung khen thưởng 

1. Tập thể, sinh viên đƣợc xét khen thƣởng khi đạt những thành tích xuất sắc về học tập và rèn 

luyện. 

2. Thi đua, khen thƣởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp HSSV đƣợc tiến hành 

vào cuối mỗi một học kỳ hoặc năm học. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân HSSV: 

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân nhƣ sau: 

  + Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên; 

  + Đạt danh hiệu HSSV Giỏi nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt 

trở lên;  

  + Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.  

Xếp loại học tập xác định theo quy định của Quy chế đào tạo của từng trình độ đào tạo, xếp 

loại rèn luyện xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả rèn 

luyện.  

- Danh hiệu cá nhân của HSSV đƣợc ghi vào hồ sơ HSSV. 

- Không xét khen thƣởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi 

thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dƣới mức trung bình.  
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b) Đối với tập thể lớp HSSV: 

- Danh hiệu tập thể lớp HSSV gồm 2 loại: Lớp HSSV Tiên tiến và Lớp HSSV Xuất sắc. 

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở 

lên; 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua 

và tích cực hƣởng ứng phong trào thi đua trong nhà trƣờng. 

- Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến 

và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất 

sắc. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng 

1. Vào đầu năm học, nhà trƣờng tổ chức cho HSSV, các lớp HSSV đăng ký danh hiệu thi đua 

cá nhân và tập thể lớp HSSV. 

2. Thủ tục xét khen thƣởng: 

a) Căn cứ vào thành tích đạt đƣợc trong học tập và rèn luyện của HSSV, các lớp HSSV tiến 

hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của giáo viên 

chủ nhiệm, đề nghị lên khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV xem xét;  

b) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi 

đua, khen thƣởng và kỷ luật của trƣờng xét duyệt; 

c) Căn cứ vào đề nghị của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV, Hội đồng thi đua, khen 

thƣởng và kỷ luật của trƣờng tổ chức xét và đề nghị Hiệu trƣởng công nhận danh hiệu đối với 

cá nhân và tập thể lớp HSSV. 

Điều 13. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm 

1. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, 

phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách: áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu nhƣng ở mức độ nhẹ; 

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ 

nhƣng hành vi vi phạm có tính chất thƣờng xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhƣng mức độ 

tƣơng đối nghiêm trọng; 

c) Đình chỉ học tập 1 năm học: áp dụng đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo 

mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không đƣợc làm;  

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp 

tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhƣng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, 
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gây ảnh hƣởng xấu đến nhà trƣờng và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trƣờng 

hợp bị xử phạt tù đƣợc hƣởng án treo). 

2. Hình thức kỷ luật của HSSV phải đƣợc ghi vào hồ sơ HSSV. Trƣờng hợp HSSV bị kỷ luật 

mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trƣờng cần gửi thông báo cho địa 

phƣơng và gia đình HSSV biết để quản lý, giáo dục. 

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy 

chế này. 

Điều 14. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật 

1. Thủ tục xét kỷ luật: 

a) HSSV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật; 

b) Giáo viên chủ nhiệm chủ trì họp với tập thể lớp HSSV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ 

luật gửi lên thƣờng trực Hội đồng kỷ luật nhà trƣờng; 

c) Thƣờng trực Hội đồng kỷ luật nhà trƣờng xem xét, đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen 

thƣởng và kỷ luật của nhà trƣờng; 

d) Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật nhà trƣờng tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần 

bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp HSSV có HSSV vi phạm và HSSV 

có hành vi vi phạm. HSSV vi phạm kỷ luật đã đƣợc mời mà không đến dự (nếu không có lý do 

chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ 

luật.  

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trƣởng ra quyết định kỷ luật bằng 

văn bản.  

 2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của HSSV: 

a) Bản tự kiểm điểm (trong trƣờng hợp HSSV có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản 

tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập đƣợc);  

b) Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm; 

c) Ý kiến của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

Trong trƣờng hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, Phòng Đào 

tạo ĐH sau khi trao đổi với các đơn vi có liên quan, đại diện tổ chức ĐTN-HSV lập hồ sơ trình 

Hiệu trƣởng quyết định hình thức xử lý. 

Điều 15. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 

1. Đối với trƣờng hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV 

không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đƣơng nhiên 

đƣợc chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 
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2. Đối với trƣờng hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV 

không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đƣơng nhiên 

đƣợc chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và đƣợc hƣởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày 

chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 

3. Đối với trƣờng hợp đình chỉ học tập cho về địa phƣơng: khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV 

phải xuất trình chứng nhận của địa phƣơng xã, phƣờng, thị trấn nơi cƣ trú về việc chấp hành 

tốt nghĩa vụ công dân tại địa phƣơng để nhà trƣờng xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. 

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian HSSV bị thi hành 

kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy 

định.  

Điều 16. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV 

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật HSSV: Hiệu trƣởng ra quyết định 

thành lập Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật HSSV để theo dõi công tác thi đua, khen 

thƣởng và kỷ luật đối với HSSV trong trƣờng. 

a) Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trƣởng hoặc phó Hiệu trƣởng nhà trƣờng do Hiệu trƣởng uỷ 

quyền; 

b) Thƣờng trực Hội đồng: là trƣởng đơn vị phụ trách công tác HSSV; 

c) Các uỷ viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam cấp trƣờng (nếu có). 

Hội đồng có thể mời đại diện lớp HSSV (lớp trƣởng hoặc bí thƣ chi đoàn) và giáo viên chủ 

nhiệm lớp của những lớp có HSSV đƣợc khen thƣởng hoặc kỷ luật. Các thành phần này đƣợc 

tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thƣởng hoặc kỷ luật nhƣng không đƣợc quyền 

biểu quyết. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật: 

a) Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật là cơ quan tƣ vấn giúp Hiệu trƣởng triển khai công 

tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật đối với HSSV và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trƣởng;  

b) Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của khoa, đơn vị phụ trách công tác 

HSSV, Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và đơn vị 

HSSV có thành tích, đề nghị Hiệu trƣởng khen thƣởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thƣởng; 

xét và đề nghị Hiệu trƣởng ra quyết định đối với những trƣờng hợp vi phạm kỷ luật;  

c) Hội đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật HSSV mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội 

đồng thi đua, khen thƣởng và kỷ luật có thể họp các phiên bất thƣờng. 

 

Điều 17. Quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng 

Cá nhân và tập thể HSSV nếu xét thấy các hình thức khen thƣởng và kỷ luật không thoả đáng 
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có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trƣởng; nếu cấp trƣờng đã xem 

xét lại mà chƣa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo. 

CHƢƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Công tác phối hợp  

Nhà trƣờng chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình HSSV, các cơ quan 

có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác HSSV. 

Điều 19. Chế độ báo cáo 

1. Kết thúc năm học, các trƣờng tổ chức tổng kết, đánh giá công tác HSSV, báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 2. Các trƣờng kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp có 

liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến HSSV. 
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PHẦN III: NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN 

(Áp dụng từ năm học 2011-2012) 

TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý 

Ghi chú Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình chỉ 

HT 1 năm 

Buộc thôi 

học 

1 
Đến muộn giờ học, giờ thực tập, giờ trực bệnh viện; 

nghỉ học không phép, quá phép.  
Lần 2 Lần 3 

  Nếu sau khi cảnh cáo, HSSV tiếp tục vi phạm 

thì Nhà trƣờng đình chỉ học tập 01 năm 

2 
Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực 

tập và tự học . 
Lần 3 Lần 6   

Nếu sau khi cảnh cáo, HSSV tiếp tục vi phạm 

thì Nhà trƣờng đình chỉ học tập 01 năm 

3 

- Vô lễ với thầy cô giáo và CB,VC nhà trƣờng. 

- Xúc phạm tới nhân phẩm, danh dự, thân thể của 

thầy cô giáo, CBVC, HSSV nhà trƣờng  và của 

ngƣời khác. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Trong trƣờng hợp vi phạm đặc biệt nghiêm 

trọng, nhà trƣờng có thể đình chỉ học tập 01 năm 

hoặc buộc thôi học ngay từ lần đầu. 

4 

Vi phạm quy định, làm ảnh hƣởng tới uy tín của 

Bệnh viện, cơ sở thực tập; Bỏ trực Bệnh viện. Kiểm 

tra thay hoặc nhờ ngƣời khác kiểm tra thay các bài 

kiểm tra thƣờng xuyên, giữa kỳ. 

 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Số lần tính trong cả khoá học 

5 
Học, thực tập thay hoặc nhờ ngƣời khác học, thực 

tập thay. 

 
 Lần 1 Lần 2 Số lần tính trong cả khoá học 

6 
Kiểm tra thay hoặc nhờ ngƣời khác kiểm tra thay 

các bài kiểm tra thƣờng xuyên, giữa kỳ. 

 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Số lần tính trong cả khoá học 

7 

- Thi, kiểm tra thay hoặc nhờ thi, kiểm tra thay các 

bài thi, kiểm tra hết môn; làm thay, nhờ làm hoặc 

sao chép tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp. 

- Sử dụng phƣơng tiện truyền thông kỹ thuật cao để 

gian lận trong khi thi, kiểm tra. 

 

 Lần 1 Lần 2 Số lần tính trong cả khoá học 

8 
Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay 

tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp. 

 
  Lần 1  
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9 

Mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi; đƣa 

đề thi ra ngoài nhờ làm thay; ném tài liệu vào phòng 

thi; vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính 

đáng . 

 Lần 1 

Hủy bài 

thi và 

cảnh 

cáo 

Lần 2 

Hủy bài thi 

và ĐCHT 

 
Xử lý theo quy chế đào tạo; Đình chỉ học tập 01 

năm nếu vi phạm 02 lần trong cả khoá học hoặc 

đang trong thời gian bị kỷ luật cảnh cáo vì lý do 

khác. 

10 

Cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí, bảo 

hiểm y tế  mà không có lý do chính đáng, quá thời 

hạn trƣờng cho phép hoãn. 

Lần1 

 

Lần2 

 

Lần 3 

 

Lần 4 

 

Bị ngừng học, đình chỉ thi hoặc không công 

nhận kết quả thi. 

11 
Không đóng phí KTX đúng qui định, quá thời hạn 

đƣợc Nhà trƣờng thông báo. 
Lần1 Lần2 

  
Buộc ra khỏi KTX, hủy hợp đồng ở trong KTX. 

12 

Làm hƣ hỏng tài sản trong KTX, lớp học, phòng thí 

nghiệm, bệnh viện thực hành hoặc các tài sản khác 

trong trƣờng và nơi đi thực tế, thực tập ngoài 

trƣờng. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Kèm theo bồi thƣờng tài sản theo giá trị thực tế; 

trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng Nhà trƣờng có 

thể đình chỉ 1 năm hoặc buộc thôi học nếu vi 

phạm ngay từ lần đầu. 

13 

Uống rƣợu, bia: 

- Khi đến lớp, gây mất trật tự 

- Gây gổ đánh nhau 

 

Lần 1 

 

 

Lần 2 

Lần 1 

 

Lần 3 

Lần 2 

 

Lần 4 

Lần 3 

Gây gổ trong lớp, phòng thực tập, trong khu ký 

túc xá hoặc ngoài khu vực trƣờng. 

14 
Hút thuốc lá trong lớp, phòng thí nghiệm và nơi cấm 

hút thuốc lá theo quy định. 
Lần 3 

   Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh 

cáo 

15 Đánh bạc dƣới mọi hình thức. Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Tuỳ mức độ giao cho cơ quan chức năng xử lý 

theo quy định của pháp luật 

16 

Tàng trữ, lƣu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn 

hoá đồi truỵ hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị 

đoan, hoạt động tôn giáo trái phép. 

Lần1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng 

xử lý theo quy định của Pháp luật 

17 
Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo ngƣời khác 

sử dụng chất ma tuý. 
   Lần 1 

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định 

của pháp luật 

18 
Sử dụng ma tuý nếu tự nguyện trình báo với Nhà 

trƣờng. 

    Lần 1: đƣợc Nhà trƣờng cho về địa phƣơng 01 

năm để cai nghiện 

19  Sử dụng ma túy bị phát hiện.   Lần 1 Lần 2 Đình chỉ học tập 1 năm để cai nghiện 

20 Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm. 
   

Lần 1 
Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp 

luật. 

21 Hoạt động mại dâm. Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4  
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22 
Lấy cắp tài sản, chứa chấp , tiêu thụ tài sản do lấy 

cắp mà có. 

 Lần 1 

Dƣới 

500.000 

đồng 

Lần 1 

Từ  

500.000đ 

đến dƣới 

1.000.000đ 

Lần 1 

Từ 

1.000.000đ 

trở lên 

Lần 2 từ 100.000 đồng trở lên đều bị đình chỉ học 

tập 1 năm về địa phƣơng rèn luyện 

23 
Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy 

và các hàng cấm theo quy định của nhà nƣớc. 

  
 Lần 1 

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định 

của pháp luật 

24 
Đƣa phần tử xấu vào trong trƣờng, KTX: gây ảnh 

hƣởng đến an ninh, trật tự trong nhà trƣờng. 

  
Lần 1 Lần 2 

Trong trƣờng hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhà 

trƣờng có thể buộc thôi học nếu vi phạm lần đầu 

25 
Đánh nhau gây thƣơng tích hoặc tổ chức tham gia 

đánh nhau ngoài khu vực trƣờng. 

  
Lần 1 Lần 2 

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử 

lý theo quy định của pháp luật 

26 
Tham gia biểu tình, tụ tập đông ngƣời, khiếu kiện 

trái quy định của pháp luật. 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử 

lý theo quy định của pháp luật 

27 
Kích động, lôi kéo ngƣời khác biểu tình, viết truyền 

đơn, áp phích trái với pháp  luật. 
  lần 1 Lần 2 

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử 

lý theo quy định của pháp luật 

28 
Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân 

phẩm, đời tƣ của ngƣời khác. 
    

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc 

thôi học. Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo quy định của pháp luật 

29 Vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Phải chịu phạt hành chính theo quy định của 

pháp luật 

30 Vi phạm quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng. Lần 1 Lần 2   
Phải chịu phạt hành chính theo quy định của 

pháp luật 

31 
Vi phạm pháp luật, bị xử phạt tù nhƣng đƣợc hƣởng 

án treo. 
  Lần 1 Lần 2  

32 Các vi phạm khác. 

    Tùy theo mức độ, nhà trƣờng xem xét, nhắc 

nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý từ 

khiển trách đến buộc thôi học 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ  

KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT  

(Kèm theo Quyết định số  42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

-------------------------- 

 

PHẦN III: QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 

---------------------------------------------- 

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC BỔNG TẠI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2011-2012 

------------------------------- 

NHỮNG CÂU HỎI SINH VIÊN THƢỜNG GẶP 

--------------------------------- 

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN 

 

1. Đơn xin hoãn thi kết thúc môn học 

2. Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi kết thúc môn học 

3. Phiếu xác nhận điểm  

4. Bảng điểm học kỳ, khóa học 

5. Đơn xin chuyển trƣờng 

6. Đơn xin tạm nghỉ học có thời hạn 

7. Đơn xin trở lại học tập 

8. Đơn xin thôi học 

9. Đăng ký xét bảo lƣu điểm 

10. Đơn xin hoãn nộp học phí 

11. Đơn đề nghị cấp lại tài khoản sinh viên 

12. Giấy chứng nhận sinh viên  

13. Giấy xác nhận là sinh viên để làm thủ tục vay vốn 

14. Đơn mƣợn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên 

15. Giấy giới thiệu (dùng cho các lớp đi học tại bệnh viện) 
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