
 

1. Quy trình làm thẻ sinh viên 

Thẻ Sinh viên được cấp vào đầu khóa cho tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường và 

có giá trị trong toàn khóa học. Quy trình làm thẻ như sau: 

1.1. Đối với sinh viên khóa mới 

• Khi có thông báo, đại diện Ban cán sự lớp đến Phòng ĐT&QLSV nhận mẫu 

Thẻ sinh viên, danh sách lớp có mã số sinh viên và thực hiện các bước sau: Lớp 

trưởng tổ chức cho sinh viên lớp mình khai đầy đủ các thông tin yêu vầu theo 

mẫu và nộp lại Phòng ĐT&QLSV khi thực hiện xong ; 

• Phòng ĐT&QLSV thực hiện các khâu: kiểm tra, trình ký, đóng dấu, ép plastic, 

đóng dấu nổi ... 

• Đại diện Ban cán sự lớp đến nhận lại thẻ của lớp và phát cho sinh viên; 

• Thời gian làm thẻ sinh viên khóa mới từ 20 tháng 10 đến 30 tháng 11 hàng 

năm.  

1.2. Đối với sinh viên các khóa cũ 

• Thẻ Sinh viên bị hỏng: Sinh viên mang thẻ hỏng kèm ảnh (2x3cm) và lệ phí đến 

Phòng ĐT&QLSV để được cấp lại.  

• Thẻ Sinh viên bị mất: Sinh viên phải làm đơn để được cấp lại thẻ có xác nhận 

của Khoa, kèm ảnh (2x3 cm) và lệ phí đến Phòng ĐT&QLSV để được xem xét 

cấp lại. 

2. Quy trình xếp thời khóa biểu   

Quy trình này bắt đầu sau khi đã thực hiện xong công việc điều chỉnh chương trình 

đào tạo học kỳ (nếu có). Bao gồm các bước như sau: 

•••• Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo của Trường, Phòng ĐT&QLSV thông báo thời 

gian chính thức bắt đầu học của từng học kỳ, thời gian Khoa gửi danh sách 

giảng viên tham gia giảng dạy trong học kỳ; 

•••• Khoa phân công giảng viên giảng dạy cho từng lớp/môn học trong học kỳ (kể 
cả giảng viên mà Khoa mời thỉnh giảng), trong đó có ghi rõ thời gian có thể 

giảng trong tuần. Sau khi hết thời gian theo quy định, Khoa chuyển danh sách 

giảng viên tham gia giảng dạy về Phòng ĐT&QLSV; 

•••• Phòng ĐT&QLSV xếp thời khóa biểu dự kiến và gửi các Khoa điều chỉnh để có 

thể lựa chọn thời khóa biểu hợp lý nhất. 

•••• Phòng ĐT&QLSV công bố thời khóa biểu để sinh viên biết, đồng thời chuyển 

thời khóa biếu về Khoa.   

3. Quy trình xếp lịch thi 

• Phòng ĐT&QLSV xếp lịch thi và chuyển về Khoa để kiểm tra và điều chỉnh 

nếu cần thiết. Lịch thi được xếp theo nguyên tắc ưu tiên cho thời gian thi dài và 

số lượng sinh viên lớn sẽ xếp trước để dành nhiều thời gian cho việc chấm thi; 

• Căn cứ lịch thi, Phòng ĐT&QLSV tiến hành đề xuất nhu cầu cán bộ coi thi cho 

từng Phòng, Khoa trình Hiệu trưởng duyệt; 



• Phòng, Khoa lập danh sách cán bộ coi thi theo nhu cầu đã phân bổ và chuyển về 
Phòng ĐT&QLSV trong thời gian quy định; 

• Phòng ĐT&QLSV tổng hợp, lập danh sách  CBCT theo đề nghị của Phòng, 

Khoa trình Hiệu trưởng duyệt (đây là căn cứ để tính giờ giảng cho Giảng viên) 

4. Quy trình quản lý đề thi, bài thi và điểm thi 

4.1. Quản lý và lựa chọn đề thi 

• Trước kỳ thi 10 ngày, Phòng ĐT&QLSV nhận đề thi từ các Khoa (đề thi đã 

được Khoa kiểm duyệt và niêm phong có chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa); 

• Lập Biên bản bàn giao đề thi; 

• Vào sổ để theo dõi và quản lý; 

• Trước ngày thi 1-2 ngày, Phòng ĐT&QLSV mời đại diện BGH hoặc Trưởng 

Khoa liên quan cùng tiến hành lập Biên bản bốc thăm lựa chọn đề thi (đề thi 

phải còn niêm phong và chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa); 

• Tiến hành photo và đóng gói đề thi. 

4.2. Quản lý bài thi 

• Phòng ĐT&QLSV nhận bài thi từ các CBCT; 

• Vào sổ để theo dõi, quản lý; 

• Giao bài thi cho Khoa để chấm sau khi thi từ 1 – 2 ngày; 

• Nhận lại bài thi từ Khoa theo Biên bản bàn giao bài thi; 

• Khoa có trách nhiệm giám sát việc chấm thi của Giảng viên theo quy định và 

trả bài thi đã chấm về Phòng ĐT&QLSV theo Biên bản bàn giao bài thi. 

4.3. Quản lý điểm thi      

• Khoa gửi bảng điểm từng môn học về Phòng ĐT&QLSV và công bố điểm thi 

cho sinh viên Khoa mình biết theo quy định; 

• Cuối mỗi học kỳ Khoa gửi bảng điểm tổng hợp theo lớp về Phòng ĐT&QLSV; 

• Cuối năm học, Phòng ĐT&QLSV cấp bảng điểm cá nhân cho sinh viên (nếu 

cần); 

• Điểm lưu tại Phòng ĐT&QLSV được đóng thành tập quản lý theo từng môn 

học, học kỳ.   

Lưu ý:  

• Sau khi công bố điểm, mọi sự sai sót cần điều chỉnh phải có ý kiến xác nhận 

của Trưởng khoa; 

• Giảng viên gửi điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm cộng (nếu có) khi gửi  lại bài thi đã 

chấm cho Khoa để quản lý. 

5. Quy trình xin chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kết thúc học phần 

Trong vòng 1 tuần kể từ khi công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp hoặc thi kết thúc 

học phần, sinh viên có thể làm đơn xin chấm phúc khảo theo quy trình sau:  



• Sinh viên nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (mẫu 1) tại Phòng ĐT&QLSV (bài 

thi tốt nghiệp) tại Khoa (bài thi kết thúc học phần). 

• Nộp lệ phí xin chấm phúc khảo tại Phòng Kế toán Thống kê; 

• Phòng ĐT&QLSV, Khoa liên lạc với Giảng viên có chuyên môn đến chấm 

phúc khảo; 

• Sau khi chấm xong, Phòng ĐT&QLSV, Khoa thực hiện đối chiếu với kết quả 

ban đầu, xử lý theo quy chế và công bố kết quả cho sinh viên.   

6. Quy trình đăng ký học lại 

Sau khi Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu, sinh viên tiến hành đăng ký học lại 
(thời gian đăng ký được quy định cụ thể cho từng học kỳ) như sau:  

• Sinh viên nhận đơn đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo (mẫu 2); 

• Làm đơn đăng ký học lại và ký tên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy 

định về môn học đã đăng ký; 

• Nộp đơn đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo; 

• Đóng tiền học lại tại Phòng Kế toán Thống kê; 

• Xuất trình biên lai đóng tiền và nhận lớp học lại tại Phòng Đào tạo. 

7. Quy trình xin tạm dừng học tập, xin thôi học, xin học lại, xin chuyển trường 

Tất cả các trường hợp xin tạm dừng học tập, xin thôi học, xin học lại và xin chuyển 

trường sinh viên phải làm đơn theo mẫu quy định và thực hiện theo quy trình sau:     

7.1. Xin tạm dừng học tập, xin thôi học:  

• Sinh viên có thể xin tạm dừng học tập hoặc xin thôi học trong những trường 

hợp sau đây: Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể tiếp tục theo học 

được (có xác nhận của chính quyền địa phương), bị bệnh phải điều trị dài hạn 

(có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên), du học tự túc, định cư nước 

ngoài, thi tuyển sinh lại; 

• Sinh viên viết đơn (mẫu 3a, mẫu 3b) và nộp về Phòng ĐT&QLSV; 

• Phòng ĐT&QLSV xem xét và lập tờ trình trình Ban Giám hiệu ra quyết định. 

7.2. Xin học lại 

• Khi hết thời gian tạm dừng học tập, hết thời gian thi hành kỷ luật đình chỉ 1 

năm học, sinh viên viết đơn xin học lại (mẫu 3c, mẫu 3d); 

• Nộp đơn tại Phòng ĐT&QLSV trong thời hạn ghi tại quyết định cho tạm nghỉ 
và nhận quyết định cho học lại sau 7 ngày. 

7.3. Xin chuyển trường 

• Sinh viên có thể xin chuyển trường trong những trường hợp sau đây: 

- Gia đình sinh viên chuyển hộ khẩu thường trú, chuyển công tác, chuyển địa 

điểm sản xuất tới gần trường định chuyển đến; 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, cần thiết phải chuyển đến gần 

nơi cư trú của gia đình để có điều kiện tiếp tục việc học tập. 



• Điều kiện: 

- Trường cho chuyển và tiếp nhận trong cùng khối ngành học; 

- Có hộ khẩu đăng ký dự thi nằm trong vùng tuyển của trường tiếp nhận; 

- Trong năm chuyển trường sinh viên không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; 

- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường đang học và trường sẽ chuyển đến; 

• Sinh viên có nguyện vọng nộp đơn (mẫu 3e) tại Phòng ĐT&QLSV sẽ được 

xem xét trình Ban Giám hiệu ra quyết định khi có đủ điều kiện. 

Chú ý: SV đang học năm đầu, năm cuối và sinh viên đã dự thi tuyển sinh vào 

trường muốn chuyển đến nhưng không trúng tuyển không thuộc diện chuyển trường. 

9. Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp 

9.1. Xét tốt nghiệp đợt chính thức (dành cho sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ) 

• Thống nhất khung xét tốt nghiệp: Trên cơ sở quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, 

quy định của Trường, Phòng ĐT&QLSV xây dựng khung xét tốt nghiệp cho 

các ngành sau đó gửi Khoa.  

• Trên cơ sở khung xét tốt nghiệp đã thống nhất, Khoa lập danh sách sinh viên đủ 

và không đủ điều kiện tốt nghiệp gửi Phòng ĐT&QLSV. 

• Phòng ĐT&QLSV kiểm tra, tổng hợp danh sách sinh viên đủ và không đủ điều 

kiện tốt nghiệp toàn trường trình Hội đồng xét tốt nghiệp;  

• Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét sinh viên đủ không đủ điều kiện tốt nghiệp cho 

từng ngành và trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

• Sau khi Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh sách sinh viên tốt nghiệp, 

Phòng ĐT&QLSV công bố kết quả; 

•  Sinh viên làm thủ tục thanh toán ra trường (mẫu 4) và nhận Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời sau 15 ngày kể từ khi công bố quyết định. 

9.2. Xét tốt nghiệp bổ sung (dành cho SV  không hoàn thành khóa học đúng tiến độ) 

• Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp sau khi đã tích luỹ các học phần nợ (mẫu 

5); 

• Căn cứ vào khung xét tốt nghiệp của khóa học, Phòng ĐT&QLSV xem xét và 

trình Hội đồng xét tốt nghiệp. 

• Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và 

trình Hiệu trưởng ra phê duyệt. 

• Hiệu trưởng ra quyết định công nhật danh sách sinh viên tốt nghiệp, Phòng 

ĐT&QLSV công bố kết quả; 

• Sinh viên làm thủ tục thanh toán ra trường (mẫu 4) và nhận Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời sau 15 ngày kể từ khi công bố quyết định. 

 

 

 


