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Lời nói đầu 

 

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2022-

2023. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng, là tập 

tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.  

Phần mở đầu, sổ tay sinh viên giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của Trường, về 

các đơn vị hành chính trong Trường, các khoa, bộ môn và các ngành đào tạo. Phần này còn 

cung cấp một số thông tin cơ bản giúp người học nắm bắt được về quy mô đào tạo của 

Trường Đại học Y - Dược.  

Phần thứ hai cung cấp thông tin về toàn bộ các chương trình đào tạo đại học tại 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Các học phần trong chương trình đào 

tạo được sắp xếp theo trình tự tương ứng từng học kỳ của toàn khóa học.  

Phần thứ ba bao gồm các Quy định về công tác đào tạo. Đây là nội dung rất quan 

trọng áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo đại học tại Trường. Sinh viên cần đọc 

kỹ các nội dung trong văn bản này để hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định.  

Phần thứ tư bao gồm các quy chế, quy định liên quan đến: Quyền lợi, nghĩa vụ của 

HSSV; Khen thưởng và kỷ luật của học sinh viên; Các chế độ chính sách đối với sinh viên; 

Quy chế nội và ngoại trú; Quy định đánh giá kết quả học tập các chương trình đào tạo Đại 

học, sau đại học; Quy định tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính; Quy định chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ đối với các hệ, các trình độ đào tạo tại trường; Quy trình hoãn thi, xin thi, chuyển 

ca thi, phúc khảo… 

Phần cuối cùng gồm một số hướng dẫn đăng nhập hệ thống đào tạo trực tuyến E-

learning; Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ… 

Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bạn 

sinh viên ngay từ ngưỡng cửa của trường đại học và sẽ luôn là bạn đồng hành cùng sinh 

viên trong suốt khóa học.  

Chúc các bạn sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và đạt những kết 

quả tốt nhất, nhiều thành công nhất trong học tập và trong cuộc sống.   

  

 

BAN BIÊN TẬP 
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KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC 

VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Nhà trường được thành lập vào năm 1968 với tên gọi ban đầu là Phân hiệu Đại học Y 

miền Núi (Quyết định số 116/CP ngày 23/7/1968 của Hội đồng Chính phủ). Cho đến nay, 

tên trường đã 3 lần thay đổi: Trường Đại học Y Bắc Thái (Quyết định số 33/CP ngày 

24/1/1979 của Hội đồng Chính phủ); Trở thành trường đại học thành viên của Đại học Thái 

Nguyên (ĐHTN) và có tên là Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên (Nghị định số 

31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ); Đổi tên thành Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Thái Nguyên (ĐHYD, ĐHTN) (Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 08/11/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ). Trải qua gần 55 năm thành lập và phát triển, Trường đã trở thành địa chỉ 

tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước. 

Trường có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước. 

Trường có Tầm nhìn là Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về 

nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên 

cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập 

với các nước trong khu vực và quốc tế. 

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Hiệu quả 

Triết lý giáo dục: TÂM ĐỨC - TRÍ TÀI - NHÂN ÁI 

Trường Đại học Y - Dược phát triển theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một 

cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một 

cách toàn diện, gồm: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; năng lực thực 

hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân 

lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây 

dựng nền kinh tế tri thức. 

Các thành tích nổi bật của Trường: 

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008); 

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2003); 

+ 01 Huân chương Chiến công hạng Ba (1996); 

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1998); 

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1993); 

+ 03 Huân chương Lao động hạng Ba (1979, 1985, 2021); 

+ 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

+ 03 Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 01 Cờ thi đua của Bộ Công an; 

+ 08 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên; 

+ Nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công An và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

CÁC PHÒNG KHOA CHỨC NĂNG 

1.  Phòng Đào tạo (PĐT)  

+ Đào tạo đại học:  

+ Đào tạo Sau đại học: 

 

ĐT: (0208) 3854.504 

ĐT: (0208) 3858.198 

2.   Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên ĐT: (0208) 3854.503 

3.  Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH - TC)  ĐT: (0208) 3854.500 

4.  Phòng Hành chính - Tổ chức (HC - TC)  ĐT: (0208) 3859.72  

5.  Phòng Quản trị - Phục vụ (QT - PV)           ĐT:(0208) 3859.480 

6.  Phòng TT - Khảo thí & Đảm bảo CLGD     ĐT: (0208) 3840.589 

7.  Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện  ĐT: (0208) 3857.750 

8.  Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT ĐT: (0208) 3900.591 
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CÁC KHOA – BỘ MÔN CHUYÊN MÔN 

1.  Bộ môn Nội ĐT: (0208) 3756.287 

2.  Bộ môn Ngoại ĐT: (0208) 3840.655 

3.  Bộ môn Sản ĐT: (0208) 3840.646 

4.  Bộ môn Nhi  ĐT: (0208) 3853.133 

5.  Khoa Khoa học cơ bản  ĐT: (0208) 3655017 

6.  Khoa Y học cơ sở                              ĐT: (0208) 3840558 

7.  Khoa Dược  ĐT: (0208) 3840599 

8.  Khoa Điều dưỡng  ĐT: (0208) 3653876 

9.  Khoa Các chuyên khoa                         ĐT: (0208) 3840559 

10.  Khoa Y tế công cộng                            ĐT: (0208) 3840557 

11.  Khoa Răng hàm mặt  ĐT: 0915.208.947 

 

QUY MÔ ĐÀO TẠO (tính đến 15/9/2022): 

 Trường có tổng số 9492 học viên, sinh viên, trong đó:  

- Học viên sau đại học:  

+ Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ): 20 

+ Học viên Cao học (Thạc sĩ): 70 

+ Học viên Chuyên khoa I: 822 

+ Học viên Chuyên khoa II: 134 

+ Bác sĩ nội trú bệnh viện: 200 

- Sinh viên Đại học hệ chính quy: 7163 

- Sinh viên đang học hệ Liên thông Vừa làm vừa học: 1083 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

STT Chương trình đào tạo Nghành 

1 Chính quy 

1. Y khoa  

2. Dược học  

3. Điều dưỡng  

4. Y học dự phòng  

5. Răng - Hàm - Mặt  

6. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 

7. Hộ sinh 

2 Liên thông chính quy 

1. Y khoa  

2. Dược học 

3. Răng Hàm Mặt 

3 Liên thông Vừa làm Vừa học 
1. Điều dưỡng 

2. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y KHOA 

I. Giới thiệu về chương trình 

Chương trình đào tạo Y khoa đào tạo 

Bác sĩ Y khoa có y đức, có kiến thức khoa 

học cơ bản, kiến thức Y học cơ sở vững 

chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Y học 

lâm sàng và cộng đồng, có khả năng tự học 

vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo 

vệ sức khoẻ nhân dân. 

Vận dụng được kiến thức về kinh tế, 

văn hóa - xã hội, kiến thức về khoa học cơ 

bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và y 

học lâm sàng, phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp. 

Khám bệnh Chỉ định và phân tích được kết quả một số xét nghiệm, kĩ thuật thăm dò chức 

năng cơ bản, Chẩn đoán, điều trị, xử trí, theo dõi và dự phòng được các bệnh thông thường, các 

cấp cứu thường gặp. Thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng và cận lâm sàng cơ bản. 

Xác định được các vấn đề sức khỏe cộng đồng và lựa chọn được vấn đề sức khỏe ưu tiên.Phát 

hiện được dịch bệnh thông thường và đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp nhằm chăm sóc bảo 

vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.Thu thập, quản lý và sử dụng được các 

thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng. 

Sử dụng được y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc để 

điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng một số bệnh thông thường. 

Đạt năng lực ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thực hành nghề nghiệp. 

Có khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động 

nghề nghiệp, có kỹ năng học tập suốt đời. 

* Công tác tuyển sinh được thực hiện hàng năm, các tiêu chí tuyển sinh phù hợp, đảm 

bảo chất lượng đầu vào. Sinh viên vào Trường được hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong 

công tác học tập và sinh hoạt. 

Ví trí công việc sau khi tốt nghiệp 

- Các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu về y tế. 

- Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.  

- Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

- Học tập nâng cao trình độ thành: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ Y 

học, Tiến sĩ Y học. 

II. Khung chương trình đào tạo 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP 

 học trước 

Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

I. Khối kiến thức cơ bản:  37 tín chỉ (19,07%) (không kể Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất) 

Học phần/module bắt buộc: 37 tín chỉ (19,07%) 

1 HCGD1012 
Giáo dục thể chất 

1 
2 (0/2) 0 60 40    1 

2 HCGD1021 
Giáo dục thể chất 

2 
1 (0/1) 0 30 20    3 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO NGÀNH Y KHOA 

Bằng cấp: Bác sĩ Y khoa 

Thời gian đào tạo: 6 năm  

Mã chương trình: 7720101 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP 

 học trước 

Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

3 HCGD1014 
Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh 
8 (0/8) 0 240 160    1 

4 HCPL1012 
Pháp luật đại 

cương 
2 (2/0) 30 0 70    4 

5 HCTH1013 
Triết học Mác-Lê 

Nin 
3 (3/0) 45 0 105    3 

6 HCKT1012 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lê Nin 
2 (2/0) 30 0 70  HCTH1013  5 

7 HCCN1012 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 (2/0) 30 0 70  HCKT1012  6 

8 HCLS1012 
Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 
2 (2/0) 30 0 70  HCCN1012  7 

9 HCTT1012 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012  8 

10 HCKH1013 Khoa học cơ bản 1 3 (2,5/0,5) 37,5 15 97.5    1 

11 HCKH1023 Khoa học cơ bản 2 3 (3/0) 45 0 105    1 

12 HCXS1012 
Xác suất thống kê 

y học 
2 (2/0) 30 0 70    1 

13 HCTO1012 Tin học 2 (0/2) 0 60 40    1 

14 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70    2 

15 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1012 

HCHB1212 

HCHM1212 

HCHH1212 
3 

16 HCTA1032 Tiếng Anh 3 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1022 

HCHE1212 

HCHI1212 

HCHD1212 
4 

17 HCTA1042 Tiếng Anh 4 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1032 
HCHT1212 

HCHN1213 
5 

18 HCTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   6 

19 HCTA1062 Tiếng Anh 6 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1052   7 

20 HCTA1072 Tiếng Anh 7 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1062   8 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành: 61  tín chỉ (31,44%) 

2.1. Học phần/module bắt buộc: 59 tín chỉ (30,41%) 

21 HCYC1215 Y cơ sở 1 5 (3,3/1,7) 50 50 150    2 

22 HCYC1225 Y cơ sở 2 5 (4,7/0,3) 70 10 170   HCYC1215 2 

23 HCYC1234 Y cơ sở 3 4 (3/1) 45 30 125   HCYC1225 2 

24 HCHB1212 
Hệ Huyết học - 

Bạch huyết 
2 (1,5/0,5) 22,5 15 62,5 HCYC1215 

HCYC1225 

HCYC1234 

 

HCTH1212 

3 

25 HCHM1212 Hệ tim mạch 2 (1,7/0,3) 25 10 67,5  3 

26 HCHH1212 Hệ hô hấp 2 (1,8/0,2) 27,5 5 67,5  3 

27 HCTH1212 
Thực hành y khoa 

1 
2 (0/2) 0 60 40   

HCHB1212 

HCHM1212 

HCHH1212 
3 

28 HCHE1212 Hệ tiêu hóa 2 (1,8/0,2) 25 10 67,5 
HCYC1215 

HCYC1225 

HCYC1234 

 

HCTH1222 

4 

29 HCHI1212 Hệ tiết niệu 2 (1,7/0,3) 25 10 65  4 

30 HCHD1212 
Hệ Da - Cơ - 

Xương 
2 (1,5/0,5) 22,5 15 62,5  4 

31 HCTH1222 
Thực hành y khoa 

2 
2 (0/2) 0 60 40 HCTH1212  

HCHE1212 

HCHI1212 

HCHD1212 
4 

32 HCHN1213 Hệ Nội tiết - Sinh 3 (2,5/0,5) 37,5 15 97,5 HCYC1215  HCTH1233 5 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP 

 học trước 

Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

sản  HCYC1225 

HCYC1234 
33 HCHT1212 Hệ thần kinh 2 (1,7/0,3) 25 10 65  5 

34 HCTH1233 
Thực hành y khoa 

3 
3 (0/3) 0 90 60 HCTH1222  

HCHN1213 

HCHT1212 
5 

35 HCDD1212 
Dinh dưỡng - An 

toàn thực phẩm 
2 (1/1) 15 30 55    4 

36 HCTC1212 

Tổ chức và quản 

lý y tế - Chương 

trình y tế quốc gia 

- Dân số 

2 (2/0) 30 0 70    4 

37 HCGD1212 

Giáo dục sức khỏe 

và Nâng cao sức 

khỏe 

2 (1/1) 15 30 55    4 

38 HCSK1212 

Sức khỏe môi 

trường - Sức khỏe 

nghề nghiệp 

2 (1/1) 15 30 55    5 

39 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55  HCYC1234  5 

40 YKDL1212 Dược lâm sàng 2 (1/1) 15 30 55  HCYC1225  7 

41 HCCĐ1212 
Chẩn đoán hình 

ảnh 
2 (1/1) 15 30 55  

HCKH1013 

HCYC1215 
 

8, 

9 

42 YKKT1212 
Kinh tế y tế- Bảo 

hiểm y tế 
2 (2/0) 30 0 70    11 

43 HCTH1213 
Tính chuyên 

nghiệp 
3 (3/0) 45 0 105    3 

44 HCPP1212 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

2 (1/1) 15 30 55  HCXS1012  6 

2.2. Học phần tự chọn: 2 tín chỉ (chọn 1 học phần trong 3 học phần) (1,03%) 

46.1 HCNH1312 Nhân học y học 2 (1/1) 15 30 55  

HCTH1212 

HCTH1222 

HCTH1233 

 6 

46.2 HCMS1312 Một sức khỏe 2 (1/1) 15 30 55    6 

46.3 YKYO1312 Y học thảm hoạ 2 (1/1) 15 30 55    6 

III. Khối kiến thức chuyên ngành: 90 tín chỉ (46,39 %) 

3.1. Học phần/module bắt buộc: 80 tín chỉ (41,24%) 

46 HCNO1414 Nội cơ sở 4 (2/2) 30 60 110  
HCTH1212 

HCTH1222 

HCTH1233 

 6 

47 HCNC1414 Ngoại cơ sở 4 (2/2) 30 60 110   6 

48 HCNB1414 Nội bệnh lý 1 4 (2/2) 30 60 110  HCNO1414  7 

49 HCNE1414 Ngoại bệnh lý 1 4 (2/2) 30 60 110  HCNC1414  7 

50 HCSP1414 Sản - Phụ khoa 1 4 (2/2) 30 60 110  

HCTH1212 

HCTH1222 

HCTH1233 

 7 

51 HCNK1414 Nhi khoa 1 4 (2/2) 30 60 110  

HCTH1212 

HCTH1222 

HCTH1233 

 8 

52 HCDL1412 Da liễu 2 (1/1) 15 30 55 

HCNB 1414 

HCNE 1414 

HCSP 1414 

HCNK 1414 

 

 

 

8 

53 YKTK1412 Thần kinh 2 (1/1) 15 30 55  8 

54 HCSK1412 Sức khỏe tâm thần 2 (1/1) 15 30 55  8 

55 HCYH1412 Y học cổ truyền 2 (1/1) 15 30 55  8 

56 HCTN1412 Truyền nhiễm 2 (1/1) 15 30 55 HCDT 1212 8 

57 HCBL1412 Bệnh lao 2 (1/1) 15 30 55  9 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP 

 học trước 

Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

58 HCMA1412 Mắt 2 (1/1) 15 30 55  9 

59 YKRH1412 Răng – Hàm – Mặt 2 (1/1) 15 30 55  9 

60 HCTM1412 Tai – Mũi – Họng 2 (1/1) 15 30 55  9 

61 HCUT1412 Ung thư 2 (1/1) 15 30 55  9 

63 HCPH1412 
Phục hồi chức 

năng 
2 (1/1) 15 30 55  9 

64 YKTT1212 
Thực tập cộng 

đồng 
2 (0/2) 0 60 40   9 

65 HCNB1423 Nội bệnh lý 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNB1414   10 

66 HCNE1423 Ngoại bệnh lý 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNE1414   10 

67 HCSP1423 Sản – Phụ khoa 2 3 (1/2) 15 60 75 HCSP1414   10 

68 HCNK1423 Nhi khoa 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNK1414   10 

69 YKNE1435 Nội bệnh lý 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNB1423   11 

70 YKNB1435 Ngoại bệnh lý 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNE1423   11 

71 YKSP1435 Sản – Phụ khoa 3 5 (2/3) 30 90 130 HCSP1423   12 

72 YKNK1435 Nhi khoa 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNK1423   12 

3.2. Học phần/module tự chọn: 10 tín chỉ (chọn 5 trong 9 học phần) (5,16%) 

73.1 YKGM1512 Gây mê hồi sức 2 (1/1) 15 30 55 

HCNE1414 

HCNB1414 

HCSP1414 

HCNK1414 

 

  
8, 

9 

73.2 HCYP1512 Y pháp 2 (1/1) 15 30 55   9 

73.3 YKYH1512 Y học gia đình 2 (1/1) 15 30 55   9 

73.4 HCKS1512 
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
2 (1/1) 15 30 55 HCDT1212  10 

73.5 YKCC1512 
Cấp cứu chấn 

thương 
2 (1/1) 15 30 55   10 

73.6 YKCU1512 Cấp cứu bụng 2 (1/1) 15 30 55   10 

73.7 YKCS1512 Cấp cứu sản khoa 2 (1/1) 15 30 55   11 

73.8 YKNC1512 
Nhi cấp cứu sơ 

sinh 
2 (1/1) 15 30 55   11 

73.9 YKSC1512 Sự cố y khoa 2 (1/1) 15 30 55   11 

73.10 YKKL1616 
Khoá luận tốt 

nghiệp 
6(0/6) 0 180 120    

11-

12 

IV. TỐT NGHIỆP: 6 tín chỉ (3,09%) 

74 YKTT1616 
Thực tập tốt 

nghiệp 
6(0/6) 0 180 120  

Tất các 

các HP 

thuộc 

CTĐT 

 12 

Tổng số 
194 

(107,9/86,1) 
1168,5 2583 5498,5     
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG 

 

I. Giới thiệu về chương trình 

 Sau khi học xong Chương trình đào tạo 

Bác sĩ Y học dự phòng sinh viên sẽ vận dụng 

được kiến thức về y học dự phòng và thực hiện 

được kỹ năng về các lĩnh vực y học dự phòng 

để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

Thực hiện được các nghiên cứu nhằm 

phát hiện những vấn đề y học dự phòng và 

cung cấp các bằng chứng chính xác cho các 

nhà quản lý và lập chính sách, xác định được 

các vấn đề sức khỏe cộng đồng, lựa chọn 

được vấn đề sức khỏe ưu tiên và lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa vào 

bằng chứng; có cơ sở khoa học 

Hàng năm Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tuyển sinh khoảng 50 sinh viên. Sau khi nhận bằng 

bác sĩ, các em có thể tiếp tục công việc trong các lĩnh vực y học dự phòng để trở thành một chuyên gia y tế.  

Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp là các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y học dự 

phòng; các cơ quan quản lý nhà nước về y tế; các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.  

II. Khung chương trình đào tạo 

TT 
Mã học phần/ 

Module 
Tên học phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học 

trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã HP song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tự học     

I. Khối kiến thức cơ bản:  37 tín chỉ (19,07%) (không kể Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất) 

Học phần/module bắt buộc: 37 tín chỉ (19,07%) 

1 HCGD1012 Giáo dục thể chất 1 2 (0/2) 0 60 40    1 

2 HCGD1021 Giáo dục thể chất 2 1 (0/1) 0 30 20    3 

3 HCGD1014 
Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 
8 (0/8) 0 240 160    1 

4 HCPL1012 Pháp luật đại cương 2 (2/0) 30 0 70    4 

5 HCTH1013 Triết học Mác-Lê Nin 3 (3/0) 45 0 105    3 

6 HCKT1012 
Kinh tế chính trị Mác-Lê 

Nin 
2 (2/0) 30 0 70  HCTH1013  5 

7 HCCN1012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 (2/0) 30 0 70  HCKT1012  6 

8 HCLS1012 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 
2 (2/0) 30 0 70  HCCN1012  7 

9 HCTT1012 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012  8 

10 HCKH1013 Khoa học cơ bản 1 3 (2,5/0,5) 37,5 15 97.5    1 

11 HCKH1023 Khoa học cơ bản 2 3 (3/0) 45 0 105    1 

12 HCXS1012 Xác suất thống kê y học 2 (2/0) 30 0 70    1 

13 HCTO1012 Tin học 2 (0/2) 0 60 40    1 

14 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70    2 

15 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1012 

HCHB1212 

HCHM1212 

HCHH1212 

3 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

BÁC SỸ Y HỌC DỰ PHÒNG 

Bằng cấp: Bác sĩ Y học dự phòng 

Thời gian đào tạo: 6 năm   

Mã chương trình: 7720110 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Khoa phụ trách:  Khoa Y tế công cộng 
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TT 
Mã học phần/ 

Module 
Tên học phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học 

trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã HP song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự học     

16 HCTA1032 Tiếng Anh 3 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1022 

HCHE1212 

HCHI1212 

HCHD1212 

4 

17 HCTA1042 Tiếng Anh 4 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1032 
HCHT1212 

HCHN1213 
5 

18 HCTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   6 

19 HCTA1062 Tiếng Anh 6 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1052   7 

20 HCTA1072 Tiếng Anh 7 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1062   8 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành: 61  tín chỉ (31,44%) 

2.1. Học phần/module bắt buộc: 59 tín chỉ (30,41%) 

21 HCYC1215 Y cơ sở 1 5 (3,3/1,7) 50 50 150    2 

22 HCYC1225 Y cơ sở 2 5 (4,7/0,3) 70 10 170   HCYC1215 2 

23 HCYC1234 Y cơ sở 3 4 (3/1) 45 30 125   HCYC1225 2 

24 HCHB1212 Hệ Huyết học - Bạch huyết 2 (1,5/0,5) 22,5 15 62,5 
HCYC1215 
HCYC1225 

HCYC1234 

 

HCTH1212 

3 

25 HCHM1212 Hệ tim mạch 2 (1,7/0,3) 25 10 67,5  3 

26 HCHH1212 Hệ hô hấp 2 (1,8/0,2) 27,5 5 67,5  3 

27 HCTH1212 Thực hành y khoa 1 2 (0/2) 0 60 40   

HCHB1212 

HCHM1212 
HCHH1212 

3 

28 HCHE1212 Hệ tiêu hóa 2 (1,8/0,2) 25 10 67,5 
HCYC1215 

HCYC1225 

HCYC1234 

 

HCTH1222 

4 

29 HCHI1212 Hệ tiết niệu 2 (1,7/0,3) 25 10 65  4 

30 HCHD1212 Hệ Da - Cơ - Xương 2 (1,5/0,5) 22,5 15 62,5  4 

31 HCTH1222 Thực hành y khoa 2 2 (0/2) 0 60 40 HCTH1212  

HCHE1212 

HCHI1212 
HCHD1212 

4 

32 HCHN1213 Hệ Nội tiết - Sinh sản  3 (2,5/0,5) 37,5 15 97,5 HCYC1215 

HCYC1225 
HCYC1234 

 
HCTH1233 

5 

33 HCHT1212 Hệ thần kinh 2 (1,7/0,3) 25 10 65  5 

34 HCTH1233 Thực hành y khoa 3 3 (0/3) 0 90 60 HCTH1222  
HCHN1213 

HCHT1212 
5 

35 HCDD1212 
Dinh dưỡng - An toàn thực 

phẩm 
2 (1/1) 15 30 55    4 

36 HCTC1212 

Tổ chức và quản lý y tế - 

Chương trình y tế quốc gia 
- Dân số 

2 (2/0) 30 0 70    4 

37 HCGD1212 
Giáo dục sức khỏe và Nâng 

cao sức khỏe 
2 (1/1) 15 30 55    4 

38 HCSK1212 
Sức khỏe môi trường - Sức 
khỏe nghề nghiệp 

2 (1/1) 15 30 55    5 

39 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55  HCYC1234  5 

40 YKDL1212 Dược lâm sàng 2 (1/1) 15 30 55  HCYC1225  7 

41 HCCĐ1212 Chẩn đoán hình ảnh 2 (1/1) 15 30 55  
HCKH1013 

HCYC1215 
 8, 9 

42 YKKT1212 Kinh tế y tế- Bảo hiểm y tế 2 (2/0) 30 0 70    11 

43 HCTH1213 Tính chuyên nghiệp 3 (3/0) 45 0 105    3 

44 HCPP1212 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 (1/1) 15 30 55  HCXS1012  6 

2.2. Học phần tự chọn: 2 tín chỉ (chọn 1 học phần trong 3 học phần) (1,03%) 

46.1 HCNH1312 Nhân học y học 2 (1/1) 15 30 55  
HCTH1212 
HCTH1222 

HCTH1233 

 6 

46.2 HCMS1312 Một sức khỏe 2 (1/1) 15 30 55    6 

46.3 YKYO1312 Y học thảm hoạ 2 (1/1) 15 30 55    6 

III. Khối kiến thức chuyên ngành: 90 tín chỉ (46,39 %) 

3.1. Học phần/module bắt buộc: 80 tín chỉ (41,24%) 

46 HCNO1414 Nội cơ sở 4 (2/2) 30 60 110  HCTH1212 

HCTH1222 
HCTH1233 

 6 

47 HCNC1414 Ngoại cơ sở 4 (2/2) 30 60 110   6 



11 

TT 
Mã học phần/ 

Module 
Tên học phần/Module 

Tổng số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học 

trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã HP song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tự học     

48 HCNB1414 Nội bệnh lý 1 4 (2/2) 30 60 110  HCNO1414  7 

49 HCNE1414 Ngoại bệnh lý 1 4 (2/2) 30 60 110  HCNC1414  7 

50 HCSP1414 Sản - Phụ khoa 1 4 (2/2) 30 60 110  

HCTH1212 

HCTH1222 
HCTH1233 

 7 

51 HCNK1414 Nhi khoa 1 4 (2/2) 30 60 110  

HCTH1212 

HCTH1222 

HCTH1233 

 8 

52 HCDL1412 Da liễu 2 (1/1) 15 30 55 

HCNB 1414 

HCNE 1414 
HCSP 1414 

HCNK 1414 

 

 

 

8 

53 YKTK1412 Thần kinh 2 (1/1) 15 30 55  8 

54 HCSK1412 Sức khỏe tâm thần 2 (1/1) 15 30 55  8 

55 HCYH1412 Y học cổ truyền 2 (1/1) 15 30 55  8 

56 HCTN1412 Truyền nhiễm 2 (1/1) 15 30 55 HCDT 1212 8 

57 HCBL1412 Bệnh lao 2 (1/1) 15 30 55  9 

58 HCMA1412 Mắt 2 (1/1) 15 30 55  9 

59 YKRH1412 Răng – Hàm – Mặt 2 (1/1) 15 30 55  9 

60 HCTM1412 Tai – Mũi – Họng 2 (1/1) 15 30 55  9 

61 HCUT1412 Ung thư 2 (1/1) 15 30 55  9 

63 HCPH1412 Phục hồi chức năng 2 (1/1) 15 30 55  9 

64 YKTT1212 Thực tập cộng đồng 2 (0/2) 0 60 40   9 

65 HCNB1423 Nội bệnh lý 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNB1414   10 

66 HCNE1423 Ngoại bệnh lý 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNE1414   10 

67 HCSP1423 Sản – Phụ khoa 2 3 (1/2) 15 60 75 HCSP1414   10 

68 HCNK1423 Nhi khoa 2 3 (1/2) 15 60 75 HCNK1414   10 

69 YKNE1435 Nội bệnh lý 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNB1423   11 

70 YKNB1435 Ngoại bệnh lý 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNE1423   11 

71 YKSP1435 Sản – Phụ khoa 3 5 (2/3) 30 90 130 HCSP1423   12 

72 YKNK1435 Nhi khoa 3 5 (2/3) 30 90 130 HCNK1423   12 

3.2. Học phần/module tự chọn: 10 tín chỉ (chọn 5 trong 9 học phần) (5,16%) 

73.1 YKGM1512 Gây mê hồi sức 2 (1/1) 15 30 55 

HCNE1414 

HCNB1414 
HCSP1414 

HCNK1414 

 

  8, 9 

73.2 HCYP1512 Y pháp 2 (1/1) 15 30 55   9 

73.3 YKYH1512 Y học gia đình 2 (1/1) 15 30 55   9 

73.4 HCKS1512 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 (1/1) 15 30 55 HCDT1212  10 

73.5 YKCC1512 Cấp cứu chấn thương 2 (1/1) 15 30 55   10 

73.6 YKCU1512 Cấp cứu bụng 2 (1/1) 15 30 55   10 

73.7 YKCS1512 Cấp cứu sản khoa 2 (1/1) 15 30 55   11 

73.8 YKNC1512 Nhi cấp cứu sơ sinh 2 (1/1) 15 30 55   11 

73.9 YKSC1512 Sự cố y khoa 2 (1/1) 15 30 55   11 

73.1

0 
YKKL1616 Khoá luận tốt nghiệp 6(0/6) 0 180 120    

11-

12 

IV. TỐT NGHIỆP: 6 tín chỉ (3,09%) 

74 YKTT1616 Thực tập tốt nghiệp 6(0/6) 0 180 120  
Tất các các 
HP thuộc 

CTĐT 

 12 

Tổng số 
194 

(107,9/86,1) 
1168,5 2583 5498,5     
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH RĂNG HÀM MẶT 

I. Giới thiệu về chương trình 

Chương trình đào tạo Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt có y đức, có kiến thức khoa học 

cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc, 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm 

sàng và cộng đồng, kết hợp được y học 

hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng 

tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm 

sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân cho các 

vùng miền trong cả nước nói chung và các 

tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng. Chương 

trình đào tạo Bác sĩ Răng hàm mặt, cũng 

như các chương trình đào tạo khác của 

trường có hình thức đào tạo theo tín chỉ, giúp người học tăng cường ý thức trách nhiệm đối 

với việc đào tạo của bản thân mình, là thực hiện dân chủ hoá trong giáo dục: người học 

tham gia vào tất cả các khâu trong tiến trình đào tạo, từ việc cơ cấu các môn học dựa trên hệ 

thống tự chọn, đến việc quy hoạch lộ trình thực hiện tiến trình đào tạo đó tuỳ theo điều kiện, 

năng lực về tài chính và quỹ thời gian của mình. Để trở thành một Bác sĩ Răng hàm mặt cần 

rất nhiều thời gian và sự chú ý. Vì vậy, chúng tôi muốn hướng đến việc chuẩn bị cho sinh 

viên của mình một cách tối ưu và chỉ có một số lượng hạn chế chỉ tiêu được tuyển sinh hàng 

năm. Mỗi năm Trường tuyển sinh dưới 100 sinh viên nhập học chương trình. Chương trình 

được giảng dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. 

Khoa Răng hàm mặt cũng như nhiều khoa khác trong trường chọn cách tiếp cận lấy 

người học làm trung tâm, tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động ngoại khóa nhằm giúp 

các em đạt được chuẩn đầu ra, sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng nhằm phát triển 

tính chủ động sáng tạo trong học tập cho người học. 

Công việc sau khi học xong chương trình 

Sau khi tốt nghiệp, các em có thể công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước về y 

tế, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập hoặc các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung 

cấp y tế. Ngoài ra, các em cũng có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường 

với các chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa 

cấp II, Thạc sĩ Y học và Tiến sĩ Y học.  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

BÁC SỸ RĂNG HÀM MẶT 

 

Bằng cấp: Bác sĩ Răng Hàm Mặt 

Thời gian đào tạo: 6 năm 

Mã chương trình:7720501 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Khoa phụ trách:  Khoa Răng Hàm Mặt 
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II. Khung chương trình đào tạo 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học phần/Module 

Tổng số 

tín chỉ 

(LT/TH) 

Số giờ 

Mã HP 

học trước 

Mã HP 

tiên quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ 

học 

thuộc 

CTĐT 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tự học 

I. Khối kiến thức cơ bản:  33 tín chỉ (16.92%) (không kể  Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất) 

1.1. Học phần/module bắt buộc: 33 tín chỉ (16.92%) 

1 HCGD1012 Giáo dục thể chất 1 2 (0/2) 0 60 40     1 

2 HCGD1021 Giáo dục thể chất 2 1 (0/1) 0 30 20     2 

3 HCGD1014 
Giáo dục Quốc phòng-An 

ninh 
8 (0/8) 0 240 160     2 

4 HCPL1012 Pháp luật đại cương 2 (2/0) 30 0 70     5 

5 HCTH1013 Triết học Mác-Lê Nin 3 (3/0) 45 0 105     1 

6 HCKT1012 
Kinh tế chính trị Mác-Lê 

Nin  
2 (2/0) 30 0 70  HCTH1013   3 

7 HCCN1012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 (2/0) 30 0 70  HCKT1012   4 

8 HCLS1012 Lịch sử Đảng cộng sản VN  2 (2/0) 30 0 70  HCCN1012  5 

9 HCTT1012 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012  6 

10 HCTO1012 Tin học  2 (0/2) 0 60 40     2 

11 RHDT1012 Di truyền y học 2 (1/1) 15 30 55     1 

12 HCVL1012 Vật lý - Lý sinh 2 (1/1) 15 30 55     1 

13 HCTA1012 Tiếng Anh 1  2 (2/0) 30 0 70     1 

14 HCTA1022 Tiếng Anh 2  2 (2/0) 30 0 70  HCTA1012   2 

15 HCTA1032 Tiếng Anh 3  2 (2/0) 30 0 70  HCTA1022   3 

16 HCTA1042 Tiếng Anh 4  2 (2/0) 30 0 70  HCTA1032   9 

17 RHTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   10 

18 RHHĐ1012 Hóa ĐC - VC 2 (1/1) 15 30 55     1 

19 HCXS1012 Xác suất thống kê y học 2 (2/0) 30 0 70     2 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành:  60 tín chỉ (30.77%) 

2.1. Học phần/module bắt buộc: 56 tín chỉ (28.72%) 

20 HCGP1213 Giải phẫu 3 (1/2) 15 60 75     1 

21 RHGP1213 Giải phẫu răng 3 (1/2) 15 60 75     2 

22 RHVL1212 Vật liệu thiết bị nha khoa 2 (1/1) 15 30 55     4 

23 RHGP1212 Giải phẫu bệnh 2 (1/1) 15 30 55  HCGP1213   4 

24 HCSL1213 Sinh lý 3 (2/1) 30 30 90     2 

25 HCSY1213 Sinh lý bệnh - Miễn dịch  3 (2/1) 30 30 90 HCSL1213    3 

26 RHMP1213 Mô phôi răng miệng 3 (2/1) 30 30 90 RHGP1213    3 

27 RHĐD1212 Điều dưỡng cơ bản 2 (0/2) 0 60 40     4 

28 RHHS1213 Hóa sinh 3 (2/1) 30 30 90     3 

29 RHTL1212 Tâm lý y đức 2 (2/0) 30 0 70     2 

30 RHVS1212 Vi sinh 2 (1/1) 15 30 55     3 
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31 HCKS1212 Ký sinh trùng 2 (1/1) 15 30 55     3 

32 RHCK1212 Cắn khớp học 2 (1/1) 15 30 55  RHGP1213   4 

33 RHCĐ1212 
Chẩn đoán hình ảnh nha 

khoa 
2 (1/1) 15 30 55  

RHGP1213, 

HCGP1213 
  5 

34 RHSH1213 Sinh học miệng 3 (2/1) 30 30 90  RHGP1213   4 

35 HCGD1212 
Giáo dục sức khỏe và Nâng 

cao sức khỏe 
2 (1/1) 15 30 55     4 

36 RHDL1212 Dược lý 2 (1/1) 15 30 55     5 

37 RHHL1212 Huấn luyện kỹ năng 2 (0/2) 0 60 40     4 

38 HCSK1212 Sức khỏe MT - SKNN 2 (1/1) 15 30 55     5 

39 HCDD1212 Dinh dưỡng - ATTP 2 (1/1) 15 30 55     5 

40 RHMH1213 Mô phỏng nha khoa 3 (0/3) 0 90 60  

RHGP1213, 

RHVL1212 

RHCK1212 

  5 

41 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55 RHVS1212    5 

42 HCTC1212 
TC&QLYT - CTYTQG - 

DS 
2 (2/0) 30 0 70    6 

43 HCPP1212 Phương pháp NC khoa học  2 (1/1) 15 30 55     5 

2.2. Học phần tự chọn: 4 tín chỉ (chọn 2 trong 5 học phần)(2,05%) 

44.1 HCKS1312 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 (1/1) 15 30 55  RHVS1212   6 

44.2 RHGM1312 Gây mê hồi sức 2 (1/1) 15 30 55 RHHL1212    6 

44.3 HCMS1312 Một sức khỏe 2 (1/1) 15 30 55     6 

44.4 HCNH1312 Nhân học y học 2 (1/1) 15 30 55     6 

44.5 RHKT1312 Kinh tế y tế - BHYT 2 (2/0) 30 0 70    6 

III. Khối kiến thức chuyên ngành: 96 tín chỉ (49.23%) 

3.1. Học phần/module bắt buộc: 88  tín chỉ (45.13%) 

45 HCNC1414 Ngoại cơ sở 4 (2/2) 30 60 110  
RHHL1212 

  6 

46 HCNO1414 Nội cơ sở 4 (2/2) 30 60 110    6 

47 RHNH1412 Nhi khoa 2 (1/1) 15 30 55 HCNC1414 

HCNO1414 

   7 

48 RHSP1412 Sản phụ khoa 2 (1/1) 15 30 55    7 

49 RHNB1414 Nội bệnh lý 4 (2/2) 30 60 110  HCNO1414   7 

50 RHNE1414 Ngoại bệnh lý 4 (2/2) 30 60 110  HCNC1414   7 

51 HCDL1412 Da liễu 2 (1/1) 15 30 55  

HCNO1414 

HCNC1414 

  7 

52 HCMA1412 Mắt 2 (1/1) 15 30 55    8 

53 HCTM1412 Tai - Mũi - Họng 2 (1/1) 15 30 55    8 

54 RHTT1412 Thực tập cộng đồng 2 (0/2) 0 60 40  RHNK1413   9 

55 RHCR1413 Chữa răng - Nội nha 1 3 (1/2) 15 60 75  RHMH1213   8 

56 RHNC1414 Nha chu 1 4 (1/3) 15 90 95     8 



15 

57 RHBH1413 
Bệnh học miệng và hàm mặt 

1 
3 (1/2) 15 60 75     8 

58 RHCR1423 Chữa răng - Nội nha 2 3 (1/2) 15 60 75  RHCR1413   9 

59 RHPU1414 Phẫu thuật miệng 1 4 (2/2) 30 60 110     8 

60 RHNC1423 Nha chu 2 3 (1/2) 15 60 75  RHNC1414   9 

61 RHNK1413 Nha khoa công cộng 3 (1/2) 15 60 75     7 

62 RHPH1413 Phục hình tháo lắp 1 3 (1/2) 15 60 75     9 

63 RHCH1413 Chỉnh hình răng mặt 1 3 (1/2) 15 60 75     9 

64 RHBH1423 
Bệnh học miệng và hàm mặt 

2 
3 (1/2) 15 60 75  RHBH1413   10 

65 RHPT1414 Phẫu thuật hàm mặt 1 4 (1/3) 15 90 95     10 

66 RHTE1413 Răng trẻ em 1 3 (1/2) 15 60 75     10 

67 RHPI1413 Phục hình cố định 1 3 (1/2) 15 60 75     10 

68 RHCH1423 Chỉnh hình răng mặt 2 3 (1/2) 15 60 75  RHCH1413   11 

69 RHPT1423 Phẫu thuật hàm mặt 2 3 (1/2) 15 60 75  RHPT1414   10 

70 RHPU1423 Phẫu thuật miệng 2 3 (0/3) 0 90 60  RHPU1414   11 

71 RHTE1423 Răng trẻ em 2 3 (1/2) 15 60 75  RHTE1413   11 

72 RHPI1423 Phục hình cố định 2 3 (1/2) 15 60 75  RHPI1413   12 

73 RHPH1423 Phục hình tháo lắp 2 3 (1/2) 15 60 75  RHPH1413   12 

3.2. Học phần/module tự chọn: 8 tín chỉ (4.1%) 

74.1 RHNK1512 Nha khoa hiện đại 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.2 RHMT1512 Mỹ thuật và ƯD trong RHM 2 (1/1) 15 30 55     11  

74.3 RHYH1512 Y học cổ truyền 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.4 HCTK1512 Thần kinh 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.5 RHTN1512 Truyền nhiễm 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.6 RHNP1512 Nha pháp 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.7 RHNA1512 Nhiếp ảnh trong nha khoa 2 (1/1) 15 30 55     11 

74.8 RHKL1516 Khoá luận tốt nghiệp 6 (0/6) 0 180 120    
11-

12 

IV. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 6 tín chỉ (3,08%) 

75 RHTT1626 Thực tập tốt nghiệp 6 (0/6) 0 180 120  
Tất cả      

các HP 
  12 

Tổng  
195 

94/101 
1410 3030 5310    
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG  

 

I. Giới thiệu chung về chương trình 

Chương trình đào tạo Cử nhân Điều 

dưỡng sẽ giúp người học trở thành Điều 

dưỡng viên đủ năng lực thực hiện công 

việc theo đúng nghiệp vụ tại các cơ sở y tế 

từ trung ương đến địa phương.Để trở thành 

một chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần rất 

nhiều tâm huyết, thời gian và công sức. Vì 

vậy, với mong muốn chuẩn bị cho sinh 

viên của mình những điều kiện học tập tốt 

nhất, mỗi năm Khoa Điều dưỡng trường 

Đại học Y - Dược; Đại Học Thái Nguyên tuyển sinh khoảng 200 - 300 sinh viên hệ chính qui. 

Các em có thể được nhận vào chương trình này thông qua quy trình tuyển sinh của trường. 

Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

Chương trình Cử nhân Điều dưỡng trong thời gian 4 năm của Khoa Điều dưỡng trường 

Đại học Y - Dược; Đại Học Thái Nguyên là chương trình đào tạo lấy người bệnh nhân làm 

trung tâm, hướng tới chăm sóc toàn diện trong lĩnh vực y tế. Trong quá trình học tập, sinh 

viên sẽ được tiếp cận sớm với người bệnh ngay từ những năm đầu tiên, sẽ có cơ hội học tập 

các chuyên ngành Điều dưỡng khác nhau dựa trên những ca bệnh đó. Các em sẽ được thực 

hành lâm sàng tại các bệnh viện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Bệnh viện thực hành. Thời 

gian thực tập cộng đồng 1 tháng sẽ giúp các em có được những trải nghiệm về văn hóa, đời 

sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Học phần Thực tế tốt nghiệp ở cuối 

chương trình học giúp sinh viên tổng hợp, củng cố và nâng cao năng lực về chăm sóc người 

bệnh ở các khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi.Đồng thời, sinh viên được rèn luyện để hoàn thiện kỹ 

năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp vàphát huy được tinh thần tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm trong quá trình học tập. 

 Là một sinh viên Điều dưỡng, các em sẽ thu được một nền tảng lý thuyết vững chắc 

về y học cơ sở, chuyên ngành Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hành chăm 

sóc và học tập suốt đời. Sau chương trình học Cử nhân, tất cả tân Cử nhân Điều dưỡng sẽ 

tham gia khóa học dành cho Điều dưỡng mới tốt nghiệp trong thời gian 9 tháng tại các bệnh 

viện để nhận Chứng chỉ Hành nghề Điều dưỡng Việt Nam.  

Công việc sau khi học xong chương trình 

 Sau khi nhận bằng Cử nhân Điều dưỡng và có Chứng chỉ Hành nghề Điều dưỡng 

Việt Nam, các em có thể có các cơ hội như sau: 

 Làm Điều dưỡng viên tại các cơ sở y tế, tiếp tục công việc chăm sóc theo đúng 

chuyên môn được đào tạo. Để trở thành một chuyên gia chăm sóc sức khỏe các em cần học 

thêm Chuyên khoa I, Chuyên khoa II về Điều dưỡng. 

 Là giảng viên tại các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng.Các em cần tiếp tục 

học thêm để trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ Điều dưỡng. 

 Ngoài ra, các em còn có cơ hội làm việc và định cư ở nước ngoài. Lưu ý cần đạt được 

các điều kiện về ngoại ngữ và chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của các quốc gia đó. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN NGHÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

Bằng cấp: Cử nhân Điều dưỡng 

Thời gian đào tạo: 4 năm  

Mã chương trình: 7720301 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Khoa phụ trách:  Khoa Điều dưỡng 
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II. Khung chương trình đào tạo 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module  

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%)  

Số giờ 

Mã HP học trước 
Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  Lý thuyết Thực hành Tự học 

I. Khối kiến thức cơ bản:  25 tín chỉ (18,65%) (không kể Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất) 

1 HCGD1012 
Giáo dục thể 

chất 1 
2 (0/2) 0 60 40    2 

2 HCGD1021 
Giáo dục thể 

chất 2 
1 (0/1) 0 30 20  

  
4 

3 HCGD1018 

Giáo dục 

Quốc phòng -

An ninh 

8 (0/8) 0 240 160    2 

4 HCTH1013 
Triết học Mác 

- Lênin 
3 (3/0) 45 0 105   

 
1 

5 HCKT1012 

Kinh tế chính 

trị Mác - 

Lênin 

2 (2/0) 30 0 70  HCTH1013 

 

2 

6 HCCN1012 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 (2/0) 30 0 70  HCKT1012 

 
4 

7 HCPL1012 
Pháp luật đại 

cương 
2 (2/0) 30 0 70   

 
4 

8 HCTT1012 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012 

 
8 

9 HCLS1012 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

2 (2/0) 30 0 70  HCCN1012 

 

5 

10 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70    1 

11 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70 
 

HCTA 

1012 

 
2 

12 HCTA1032 Tiếng Anh 3 2 (2/0) 30 0 70 
 

HCTA 

1022 

 
3 

13 HCTA1042 Tiếng Anh 4 2 (2/0) 30 0 70 
 

HCTA 

1032 

 
4 

14 ĐDTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   5 

15 HCTO1012 Tin học  2 (0/2) 0 30 70 0   2 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành: 36  tín chỉ (26,86%) 

2.1. Học phần/module bắt buộc: 34 tín chỉ (25,37%) 

16 HCYH1214 Y học cơ sở 1 4 (2/2) 30 60 110    1 

17 HCYH1225 Y học cơ sở 2 5 (4/1) 60 30 160 HCYH1214   1 

18 HCYH1233 Y học cơ sở 3 3 (2/1) 30 30 90 
HCYH1214 

HCYH1225 
  1 

19 HCHA1212 Hệ tim mạch 
2 

(1,7/0,3) 
25 10 65 

HCYH1214 

HCYH1225 
  2 

20 HCHO1212 Hệ hô hấp 
2 

(1,3/0,7) 
20 20 60 

HCYH1233 

  2 

21 HCHT1212 Hệ tiêu hóa 
2 

(1,3/0,7) 
20 20 60   2 

22 HCHU1212 Hệ tiết niệu 
2 

(1,3/0,7) 
20 20 60   3 

23 HCHC1212 
Hệ da - cơ - 

xương khớp 

2 

(1,3/0,7) 
20 20 60   3 

24 ĐDHS1212 
Hệ nội tiết - 

sinh sản 

2 

(1,5/0,5) 
22,5 15 60   3 

25 HCHN1212 Hệ thần kinh 
2 

(1,7/0,3) 
25 10 65   3 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module  

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%)  

Số giờ 

Mã HP học trước 
Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  Lý thuyết Thực hành Tự học 

26 HCDD1212 
Dinh dưỡng 

và ATTP  
2 (1/1) 15 30 55    3 

27 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55 HCYH1233   4 

28 HCPP1212 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 (1/1) 15 30 55    5 

29 HCTC 1212 
Tính chuyên 

nghiệp 
2 (2/0) 30 0 70    3 

2.2. Học phần tự chọn: 02 tín chỉ (chọn 1 học phần trong 3 học phần) (1,49%) 

30.1 HCTC1312 

TC và QLYT 

- CTYTQG - 

DS  

2 (1/1) 30 30 55    4 

30.2 HCXS1312 
Xác suất 

thống kê  YH 
2 (1/0) 30 0 55    4 

30.3 HCSK1312 

Sức khỏe môi 

trường - 

SKNN 

2 (1/1) 30 30 55    4 

III. Khối kiến thức chuyên ngành: 69 tín chỉ (51,49%)  

3.1. Học phần/module bắt buộc: 63 tín chỉ (47,01%)  

31 ĐDQL1413 
Quản lý điều 

dưỡng 
3 (2/1) 30 30 90 

ĐDDN1413 

ĐDDO1413 

ĐDDS1413 

ĐDDH1413 

  6 

32 ĐDDC1414 
Điều dưỡng 

cơ bản 1 
4 (2/2) 30 60 110 

HCYH1233 
 

HCTC 

1213 
3 

33 ĐDDC1425 
Điều dưỡng 

cơ bản 2 
5 (2/3) 30 90 130 

ĐDDC1414 
  4 

34 ĐDHL1213 

Huấn luyện 

kỹ năng điều 

dưỡng 

3 (0/3) 0 90 60 

 

ĐDDC1414 

 

4 

35 ĐDDN1413 
Điều dưỡng 

ngoại 1 
3 (1/2) 15 60 75 

 
ĐDHL1213  5 

36 ĐDDO1413 
Điều dưỡng 

nội 1 
3 (1/2) 15 60 75 

 
ĐDHL1213  5 

37 ĐDDN1425 
Điều dưỡng 

Ngoại 2 
5 (2/3) 30 90 130 

ĐDDN1413 
  6 

38 ĐDDO1425 
Điều dưỡng 

Nội 2 
5 (2/3) 30 90 130 

ĐDDO1413 
  6 

39 ĐDHS1412 

Điều dưỡng 

hồi sức cấp 

cứu 

2 (1/1) 15 30 45 ĐDDO1425 

ĐDDN1425 

ĐDHL1213  7 

40 ĐDTT1414 
Điều dưỡng 

tâm thần 
4 (2/2) 30 60 110 

ĐDDO1425, 

ĐDDN1425 
ĐDHL1213  7 

41 ĐDPH1412 
Phục hồi chức 

năng 
2 (1/1) 15 30 55 

ĐDDO1425, 

ĐDDN1425 
ĐDHL1213  6 

42 HCYH1412 
Y học cổ 

truyền 
2 (1/1) 15 30 55 

ĐDDO1425, 

ĐDDN1425 
ĐDHL1213  7 

43 ĐDDH1413 
Điều dưỡng 

Nhi 1 
3 (2/1) 30 30 90 

 
ĐDHL1213  5 

44 ĐDDS1413 
Điều dưỡng 

Sản 1 
3 (2/1) 30 30 90 

 
ĐDHL1213  5 

45 ĐDDN1424 
Điều dưỡng 

Nhi 2 
4 (1/3) 15 90 95 

ĐDDH1413 
  8 

46 ĐDDS1424 
Điều dưỡng 

Sản 2 
4 (1/3) 15 90 95 

ĐDDS1413 
  8 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module  

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%)  

Số giờ 

Mã HP học trước 
Mã HP 

tiên quyết 

Mã HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  Lý thuyết Thực hành Tự học 

47 ĐDNG1412 
Điều dưỡng 

người già 
2 (1/1) 15 30 55   

ĐDDN1425 

ĐDDO1425 
6 

48 ĐDCD1414 
Điều dưỡng 

Cộng Đồng 
4 (2/2) 30 60 110 

ĐDDN1425 

ĐDDO1425 

ĐDDS1424 

ĐDDN1424 

  7 

49 ĐDTN1412 
Điều dưỡng 

truyền nhiễm  
2 (1/1) 15 30 55 

ĐDDO1425, 

ĐDDN1425 
  6 

3.2. Học phần tự chọn: 06 tín chỉ (4,47%) 

50.1 ĐDDD1512 
Dinh dưỡng 

tiết chế 
2 (1/1) 15 30 55 HCDD1212   7 

50.2 
HCKS1512 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
2 (1/1) 15 30 55 

ĐDDO1425, 

ĐDDN1425 

  7 

50.3 
ĐDHG1512 

Điều dưỡng 

hộ gia đình 
2 (1/1) 15 30 55   7 

50.4 HCGM1512 

Điều dưỡng 

gây mê hồi 

sức 

2 (1/1) 15 30 55   7 

50.5 ĐDTH1512 
Điều dưỡng 

thảm họa 
2 (1/1) 15 30 55   7 

50.6 ĐDCS1512 
Chăm sóc 

giảm nhẹ 
2 (1/1) 15 30 55   7 

50.7 ĐDAT1512 

An toàn vệ 

sinh lao động 

trong ngành y 

tế  

2 (1/1) 15 30 55    7 

50.8 ĐDKL1514 
Khoá luận tốt 

nghiệp  
4 (0/4) 0 120 80    6-7 

IV. TỐT NGHIỆP: 4 tín chỉ (3,0%)  

51 ĐDTT1614 
Thực tập tốt 

nghiệp 
4 (0/4) 0 120 80  

Tất cả các 

HP 
 8 

Tổng số tín chỉ (giờ) 
134 

(66/68) 
990 2040 3670  

 
  

 

 

 

 



20 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỌC 

 

I. Giới thiệu chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo đại học ngành 

Dược học được xây dựng trên cơ sở Khung 

chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe 

của Bộ Giáo dục và đào tạo, chương trình 

đào tạo luôn được cập nhật, bổ sung, phát 

triển để đáp ứng với yêu cầu mới của giáo 

dục đại học, của người học và của các bên 

liên quan. Sinh viên học tập tại Khoa Dược 

được đào tạo các kiến thức, kỹ năng và thái 

độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp, để trở thành một dược sỹ có chất lượng 

cao và đảm trách được các công việc trong lĩnh vực dược.  

Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của Trường Đại học Y Dược Thái 

Nguyênnhằm đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược 

học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an 

toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học 

và tự học nâng cao trình độ chuyên môn,  góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai 

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Dược có cơ hội lựa chọn việc làm phong phú và 

đa dạng tại các đơn vị như: các cơ quan quản lý nhà nước về dược; các cơ sở khám chữa 

bệnh công lập và ngoài công lập;  công ty sản xuất và phân phối dược phẩm trong và ngoài 

nước; tại các cơ sở đào tạo nhân lực ngành dược hoặc các viện nghiên cứu... Với những lĩnh 

vực hoạt động cụ thể như sau: 

 Tại Bệnh viện: Dược sĩ lâm sàng tham gia tư vấn cho bác sĩ trong việc kê đơn nhằm 

giảm thiểu tương tác thuốc trên bệnh nhân, làm việc làm công tác kiểm tra các chất lượng 

Dược phẩm,… 

Tại cơ sở sản xuất: đảm nhận vị trí nghiên cứu viên, tham gia xây dựng, thiết kế công 

thức thuốc, nghiên cứu các hoạt chất mới dùng làm thuốc hoặc tham gia quy trình sản xuất 

các dạng bào chế, giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo thuốc sản xuất ra đạt chất lượng, 

chiết xuất dược liệu.... 

Tại trường đại học, viện nghiên cứu: đảm nhận với vai trò là giảng viên, nghiên cứu viên ngành Dược,… 

Tại trung tâm kiểm nghiệm: kiểm tra chất lượng thuốc, phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng… 

Tại các cơ sở kinh doanh: làm việc tại các cơ sở bán lẻ (Nhà thuốc), bán buôn (công 

ty phân phối) hay công ty nhập khẩu. 

Mặt khác, những người làm việc trong ngành dược có nhiều cơ hội để khẳng định 

bản thân và phát triển khả năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kinh doanh độc 

lập. Một trong những xu hướng được ưu tiên lựa chọn hiện nay chính là thành lập công ty 

sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc tân dược, thuốc từ dược liệu, thực phẩm 

chức năng hoặc thành lập chuỗi nhà thuốc, nhà thuốc... 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGHÀNH DƯỢC HỌC 

Bằng cấp: Dược sĩ 

Thời gian đào tạo: 5 năm  

Mã chương trình: 7720201 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Khoa phụ trách:  Khoa Dược 

 



21 

II. Khung chương trình đào tạo 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng 

số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 
 Lý thuyết Thực hành Tự học 

I. Khối kiến thức cơ bản ( 22,15%):  35 tín chỉ (30 LT/05 TH) (không kể học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất) 

Học phần/module bắt buộc: 35 tín chỉ  

1 HCGD1012 
Giáo dục thể chất 

1 
2 (0/2)  0 60 40     

 
2 

2 HCGD1021 
Giáo dục thể chất 

2 
1 (0/1)  0 30 20     

 
3 

3 HCGD1014 
Giáo dục quốc 

phòng – An ninh 
8 (0/8) 0 240 160     

 
2 

4 HCPL1012 
Pháp luật đại 

cương 
2 (2/0) 30 0 70     

 
2 

5 HCTH1013 
Triết học Mác-Lê 

Nin 
3 (3/0) 45 0 105     

 
1 

6 HCKT1012 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lê Nin 
2 (2/0) 30 0 70  HCTH1013 

 
3 

7 HCCN1012 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 (2/0) 30 0 70  HCKT 1012 

 
4 

8 HCLS1012 
Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam  
2 (2/0) 30 0 70  HCCN 1012 

 
5 

9 HCTT1012 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  
2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012 

 
6 

10 DHHĐ1013 Hóa ĐC - VC 3 (2/1) 30 30 90      1 

11 DHSH1012 Sinh học 2 (1/1)  15 30 55      1 

12 DHVL1013 Vật lý đại cương 3 (2/1) 30 30 90      1 

13 HCTO1012 Tin học 2 (0/2) 0 60 40      2 

14 HCXS1012 
Xác suất thống kê 

y học 
2 (2/0) 30 0 70     

 
2 

15 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70      1 

16 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70  HCTA 1012  2 

17 HCTA1032 Tiếng Anh 3  2 (2/0) 30 0 70  HCTA 1022  3 

18 HCTA1042 Tiếng Anh 4  2 (2/0) 30 0 70  HCTA 1032  4 

19 DHTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   5 

II. Khối kiến thức cơ sở ngành (28,48%): 45 tín chỉ (25LT/20TH) 

2.1. Học phần/module bắt buộc: 43 tín chỉ 

20 DHGP1212 Giải phẫu  
2 

(1/1)  
15 30 55     

 
1 

21 HCSL1213 Sinh lý  
3 

(2/1)  
30 30 90     

 
1 

22 HCSY1213 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch 
3 

(2/1) 
30 30 90 HCSL1213  

 
3 

23 DHBH1213 Bệnh học 
3 

(2/1) 
30 45 75   HCSY1213  

 
5 

24 HCKS1212 Ký sinh trùng 
2 

(1/1)  
15 30 55 HCSL1213   

 
3 

25 DHVS1213 Vi sinh 3 (2/1)  30 30 90 HCSL1213     3 

26 DHHS1213 Hóa sinh 3 (1/2) 15 60 75 DHHĐ1013    4 

27 DHHH1214 Hóa hữu cơ 4 (2/2) 30 60 110    2 

28 DHHP1213 Hóa phân tích 1 3 (1/2) 15 60 75  DHHĐ1013  3 

29 DHHP1223 Hóa phân tích 2 3 (1/2) 15 60 75 DHHP1213   4 

30 DHHL1214 Hóa lý dược 4 (2/2) 30 60 110     4 

31 DHTV1213 Thực vật dược 1 3 (2/1) 30 30 90 DHSH1012   3 

32 DHTV1223 Thực vật dược 2 3 (2/1) 30 30 90 DHTV1213   4 

33 HCTC1212 
TC và QLYT - 

CTYTQG - DS 
2 (2/0) 30 0 70     

 
6 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng 

số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 
 Lý thuyết Thực hành Tự học 

34 HCPP1212 
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 
2 (1/1) 15 30 55     

 
4 

2.2. Học phần tự chọn: 02 tín chỉ (chọn 01 học phần trong 4 học phần) 

35.1 DHDT1312 Dược dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55     
 

5 

35.2 DHĐH1312 
Dược động học 

cơ bản 
2 (1/1) 15 30 55     

 
5 

35.3 DHĐC1312 Độc chất học 2 (1/1) 15 30 55      5 

35.4 DHHS1312 
Hóa sinh lâm 

sàng 
2 (1/1) 15 30 55 DHHS1213   

 
5 

III. Khối kiến thức chuyên ngành (46,83%): 74 tín chỉ (40LT/34TH) 

3.1. Học phần/module bắt buộc: 64 tín chỉ 

36 DHLI1414 Dược liệu 1 4 (2/2) 30 60 110  DHTV1223 DHTV1213   5 

37 DHLI1423 Dược liệu 2 3 (2/1) 30 30 90 DHLI1414   6 

38 DHHC1414 
Dược học cổ 

truyền 
4 (2/2) 30 60 110 DHLI 423 DHLI1414 

 
8 

39 DHHD1413 Hóa dược 1 3 (2/1) 30 30 90 DHHH1214   5 

40 DHHD1424 Hóa dược 2 4 (2/2) 30 60 110 DHHD1413   6 

41 DHKN1414 
Kiểm nghiệm 

thuốc 
4 (2/2) 30 60 110 DHHP1223  

 
7 

42 DHBC1413 
Bào chế & Sinh 

dược học 1 
3 (2/1) 30 30 90 

DHHL1214, 

DHHD1413 
 

 
7 

43 DHBC1424 
Bào chế & Sinh 

dược học 2 
4 (2/2) 30 60 110 DHBC1413  

 
8 

44 DHKT1413 
Kỹ thuật chiết 

xuất dược liệu 
3 (1/2) 15 60 75 DHHL1214  

 
7 

45 DHKH1414 
Kỹ thuật tổng hợp 

hóa dược 
4 (2/2) 30 60 110 DHHH1214  

 
8 

46 DHSH1413 
Sinh tổng hợp 

nguyên liệu làm 

thuốc 
2 (1/1) 30 30 90 HCVS1213, DHHD1413  

 
9 

47 DHLY1413 Dược lý 1 3 (2/1) 30 30 90 HCSY1213   5 

48 DHLY1423 Dược lý 2 3 (1/2) 15 60 75 DHLY1413   6 

49 DHLS1413 Dược lâm sàng 1 3 (2/1) 30 30 90 DHLY1223    7 

50 DHLS1424 Dược lâm sàng 2 4 (2/2) 30 60 110 DHLS1413   8 

51 DHPC1413 Pháp chế dược 3 (2/1) 30 30 90 HCPL1012   6 

52 DHKT1413 Kinh tế dược 3 (2/1) 30 30 90     7 

53 DHPT1412 
Phân tích hoạt động 

kinh doanh dược 
2 (1/1) 15 30 55 DHKT1413  

 
8 

54 DHXH1412 Dược xã hội học 2 (2/0) 30 0 70     
 

9 

55 DHKN1413 
Kỹ năng giao tiếp 

& Thực hành tốt 

nhà thuốc 
3 (1/2) 15 60 75     

 
9 

3.2. Học phần/module tự chọn: 10 TC 

56.1 DHĐB1512 
Đảm bảo chất 

lượng dược liệu 
2 (1/1) 15 30 55 DHLI1414, DHLI1423  

 
9 

56.2 DHKT1512 
Kỹ thuật bào chế 

Đông dược 
2 (1/1) 15 30 55 DHHC1414  

 
9 

56.3 DHKN1512 
Kiểm nghiệm 

thực phẩm chức 

năng 
2 (1/1) 15 30 55 DHKN1414  

 
9 

56.4 DHNC1512 
Nghiên cứu phát 

triển thuốc mới 
2 (1/1) 15 30 55 DHHD1413  

 
9 

56.5 DHLQ1512 
Liên quan cấu trúc – 

tác dụng của thuốc 
2 (1/1) 15 30 55 DHHD1413   

 
9 

56.6 DHĐO1512 
Độ ổn định và 

tuổi thọ của 
2 (1/1) 15 30 55 DHKN1414  

 
9 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng 

số tín 

chỉ (%) 

Số giờ 
Mã HP học trước 

Mã HP tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 
 Lý thuyết Thực hành Tự học 

thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức 

năng 

55.7 DHĐA1512 
Đảm bảo chất 

lượng trong phân 

tích kiểm nghiệm 
2 (1/1) 15 30 55 DHKN1414  

 
9 

56.8 DHCN1512 

Các nguyên tắc 

thực hành tốt GPs 

(GMP, GLP, 

GPP) 

2 (1/1) 15 30 55 DHKN1414  

 

9 

56.9 DHSX1512 

Sản xuất nguyên 

liệu làm thuốc 

nguồn gốc thiên 

nhiên 

2 (1/1) 15 30 55 DHLI1414; DHLI1423    

 

9 

56.10 DHMP1512 Mỹ phẩm 2 (1/1) 15 30 55 DHBC1413DHBC1424     9 

56.11 DHKH1512 
Kỹ thuật sản xuất 

thực phẩm chức năng 
2 (1/1) 15 30 55  DHBC1413DHBC1424    

 
9 

56.12 DHCD1512 
Các dạng bào chế 

hiện đại 
2 (1/1) 15 30 55 DHBC1413DHBC1424     

 
9 

56.13 DHCG1512 
Công nghệ sản 

xuất dược phẩm 
2 (1/1) 15 30 55 

 DHBC1413 

DHBC1424  
  

 
9 

56.14 DHTK1512 
Thiết kế mô hình 

dược lý thực nghiệm 
2 (1/1) 15 30 55 

DHLY1413 

DHLY1423  
  

 
9 

56.15 DHLY1532 Dược lý 3 2 (1/1) 15 30 55 
 DHLY1413 

DHLY1423  
  

 
9 

56.16 DHCS1512 Chăm sóc dược 2 (1/1) 15 45 45 DHLS1424     9 

56.17 DHTT1512 
Tương tác thuốc 

trong lâm sàng 
2 (1/1) 15 30 55  DHLS1424   

 
9 

56.18 DHQL1512 
Quản lý dược tại 

bệnh viện 
2 (1/1) 15 30 55  DHKT1413   

 
9 

56.19 DHKL1516 
Khoá luận tốt 

nghiệp  
6(0/6)  0 180  120     

 
9-10 

IV. TỐT NGHIỆP (2,54%): 04 tín chỉ (0/4 TH)) 

57 DHTT1614 
Thực tập tốt 

nghiệp 
4 (0/4) 0 120 80  Tất cả các HP  

 
10 

Tổng số 
158 

(95/63) 
1425 1890 4585   
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 

 

I. Giới thiệu chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo Cử nhân 

Kỹ thuật xét nghiệm Y học là chương 

trình đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm Y 

học, đây là lĩnh vực có vai trò quan 

trọng trong Y học hiện đại cũng như 

trong xã hội. Xét nghiệm Y học là 

việc xác định bệnh thông qua những 

kết quả xét nghiệm giúp hỗ trợ chẩn 

đoán. Xét nghiệm là một khâu thiết 

yếu trong quy trình khám bệnh, tư vấn, chăm sóc, điều trị, theo dõi điều trị đến tiên lượng 

bệnh. Công tác xét nghiệm hiện nay không chỉ giúp các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán chính xác, 

đưa ra những quyết định đúng đắn để điều trị bệnh kịp thời, hiệu quả mà còn có thể dự báo 

sớm những nguy cơ mắc bệnh. 

Cử nhân Xét nghiệm Y học được đào tạo tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 

sau tốt nghiệp người học có kiến thức chuyên sâu về mối liên quan giữa xét nghiệm và bệnh 

học, vừa có kỹ năng thực hành cao, có khả năng nắm bắt ứng dụng kỹ thuật mới cũng như 

thành thạo sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác xét nghiệm. Với chương 

trình đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành, cập nhật kiến thức mới đáp ứng nhu cầu phát 

triển của xã hội. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc, giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành xét nghiệm. Với nhiều trang 

thiết bị hiện đại, sinh viên được rèn luyện tay nghề tại phòng Lab của các bộ môn thuộc 

Khoa Y học cơ sở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng như tại các khoa Cận lâm 

sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Công việc sau khi học xong chương trình 

Sau khi nhận bằng Cử nhân, người học có cơ hội làm việc tại các Bệnh viện, Trung 

tâm y tế, Trung tâm y tế dự phòng từ Trung ương đến địa phương, của Nhà nước và tư nhân 

có sử dụng kỹ thuật xét nghiệm; Các Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực Y tế. 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 

 

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Mã chương trình: 7720601 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Khoa phụ trách:  Y học cơ sở 
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II. Khung chương trình đào tạo 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên Học phần 

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%) 

Số giờ Mã HP học trước 

Mã 

HP 

tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

I. 
Khối kiến thức cơ bản: 29 tín chỉ (21,96%) (không kể Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể 

chất) 

1.1 Học phần bắt buộc: 29 tín chỉ (21,96%) 

1 HCGD1018 
Giáo dục Quốc 

phòng -An ninh 
8 (0/8) 0 240 160    2 

2 HCGD1012 
Giáo dục thể 

chất 1 
2 (0/2) 0 60 40    2 

3 HCGD1021 
Giáo dục thể 

chất 2 
1 (0/1) 0 30 20    3 

4 HCTH1013 
Triết học Mác-

Lênin 
3 (3/0) 45 0 105    1 

5 HCKT1012 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 
2 (2/0) 30 0 70  

HCTH 

1013 
 2 

6 HCCN1012 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 (2/0) 30 0 70  

HCKT 

1012 
 3 

7 HCPL1012 
Pháp luật đại 

cương 
2 (2/0) 30 0 70    4 

8 HCLS1012 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

2 (2/0) 30 0 70  
HCTT 

1012 
 4 

9 HCTT1012 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 (2/0) 30 0 70  

HCCN 

1012 
 6 

10 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70    1 

11 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70  
KTTA 

1012 
 2 

12 HCTO1012 Tin học  2 (0/2) 0 60 40    1 

13 HCTA1032 Tiếng Anh 3  2 (2/0) 30 0 70  
KTTA 

1022 
 3 

14 HCTA1042 Tiếng Anh 4 2 (2/0) 30 0 70  
KTTA 

1032 
 4 

15 KTTA1052 Tiếng Anh 5 2 (2/0) 30 0 70  
KTTA 

1042 
 6 

16 KTHH1012 Hóa học 2 (1/1) 15 30 55    1 

17 HCVL1012 Vật lý - Lý sinh 2 (1/1) 15 30 55    1 

II Khối kiến thức cơ sở ngành: 29 tín chỉ (21,96%) 

2.1 Học phần bắt buộc: 27  tín chỉ (20,45%) 

18 HCPP1212 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 (1/1) 15 30 55    3 

19 KTSH1212 
Sinh học và di 

truyền 
2 (1/1) 15 30 55    1 

20 HCGP1213 Giải phẫu 3 (1/2) 15 60 75    1 

21 KTSL1212 Sinh lý 2 (1/1) 15 30 55  

KTVL 

1012; 

KTGP 

1213 

 2 

22 KTĐD1212 
Điều dưỡng cơ 

bản-CCBĐ 
2 (1/1) 15 30 55    3 

23 KTDL1212 Dược lý 2 (1/1) 15 30 55 
KTSL 

1212 
  3 

24 HCSY1213 
Sinh lý bệnh - 

Miễn dịch 
3 (2/1) 30 30 90 

KTSL 

1212 
  3 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên Học phần 

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%) 

Số giờ Mã HP học trước 

Mã 

HP 

tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

25 KTMP1213 Mô phôi 3 (2/1 30 30 90 
KTGP 

1213 
  2 

26 KTTH1212 

TC và QLYT - 

CTYTQG - 

GDSK 

2 (2/0) 30 0 70    4 

27 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55    3 

28 HCTC1212 
Tính chyên 

nghiệp 
2(2/0) 30 0 70    2 

29 KTBH1212 Bệnh học 2(2/0) 30 0 70    5 

2.2 Học phần tự chọn: 2 tín chỉ (chọn 1 trong 6 học phần) (1,51%) 

30.1 

 
KTBL1512 

Bệnh lý tế bào 

máu 
2 (1/1) 15 30 55    5 

30.2 KTKS1512 
Kiểm soát 

nhiễm khuẩn  
2 (1/1) 15 30 55  

KTVS 

1412 

KTVS 

1423 
5 

30.3 KTTN1512 Truyền nhiễm 2 (2/0) 30 0 70    5 

30.4 KTTK1512 Thống kê y tế 2 (1/1) 15 30 55    5 

30.5 KTKH1512 

Hành vi sức 

khỏe và tư vấn 

thay đổi hành 

vi 

2 (1/1) 15 30 55    5 

30.6 KTHH1512 
Huyết học lâm 

sàng 
2 (1/1) 15 30 55 

KTHH 

1432 
  5 

III Khối kiến thức chuyên ngành: 70 tín chỉ (53,04%) 

3.1 Học phần bắt buộc: 64 tín chỉ (48,49%) 

31 KTXN1412 
Xét nghiệm cơ 

bản 
2 (1/1) 15 30 55    3 

32 KTHO1413 
Huyết học tế 

bào 1 
3 (1/2) 15 60 75  

KTXN 

1412 
 4 

33 KTHO1422 
Huyết học tế 

bào 2 
2 (1/1) 15 30 55 

KTHO 

1413 
  5 

34 KTHH1413 Huyết học 1 3 (1/2) 15 60 75 
KTHO 

1422 
 

KTHH 

1423 
6 

35 
KTHH1423 

Huyết học 2 3 (1/2) 15 60 75 
KTHO 

1422 
 

KTHH 

1413 
6 

36 
KTHH1432 

Huyết học 3 2 (1/1) 15 30 55 
KTHH 

1423 
  7 

37 KTHS1412 Hoá sinh 1 2 (1/1) 15 30 55 
KTXN 

1412 
  4 

38 KTHS1423 Hoá sinh 2 3 (1/2) 15 60 75 
KTHS 

1412 
  5 

39 KTHS1433 Hoá sinh 3 3 (1/2) 15 60 75 
KTHS 

1423 
  6 

40 KTVS1412 Vi sinh 1 2 (1/1) 15 30 55 
KTXN 

1412 
  4 

41 KTVS1423 Vi sinh 2 3 (1/2) 15 60 75 
KTVS 

1412 
  5 

42 KTVS1433 Vi sinh 3 3 (1/2) 15 60 75 
KTVS 

1423 
  6 

43 KTKS1413 Ký sinh trùng 1 3 (1/2) 15 60 75 
KTXN 

1412 
  4 

44 KTKS1423 Ký sinh trùng 2 3 (1/2) 15 60 75 KTKS1413   5 

45 KTGB1413 
Giải phẫu bệnh 

1 
3 (1/2) 15 60 75 

KTGP 

1213; KTMP 

1213 

  5 
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TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên Học phần 

Tổng 

số tín 

chỉ 

(%) 

Số giờ Mã HP học trước 

Mã 

HP 

tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ 

học  

Lý thuyết Thực hành Tự học     

46 KTGB1423 
Giải phẫu bệnh 

2 
3 (1/2) 15 60 75 

KTGB 

1413 
  6 

47 KTYS1412 
Y sinh học 

phân tử 1 
2 (1/1) 15 30 55  

KTSH 

1212 
 4 

48 KTQL1413 

Quản lý chất 

lượng xét 

nghiệm 

3 (1/2) 15 60 75 

KTGB 

1413; KTVS 

1433; KTHS 

1433; KTHH 

1432 

  7 

49 KTTT1414 

Thực tập 

KTXN 1: Vi 

sinh -Ký sinh 

trùng 

4 (0/4) 0 120 80  
KTKS 

1312 
 7 

50 KTTT1424 

Thực tập 

KTXN 2: Hoá 

sinh 

4 (0/4) 0 120 80  
KTQL 

1413 

 

KTTT 

1424 

8 

51 KTTT1434 

Thực tập 

KTXN 3: 

Huyết học 

4 (0/4) 0 120 80  

KTHH 

1432  8 

52 KTTT1444 

Thực tập 

KTXN 4: Giải 

phẫu bệnh 

4 (0/4) 0 120 80  
KTGB 

1423 
 8 

3.2 Học phần tự chọn: 6 tín chỉ (chọn 3 trong 6 học phần)(4,55%) 

53.1 KTMS1512 

Một số xét 

nghiệm vi sinh 

trong VSATTP 

2 (1/1) 15 30 55 
KTVS 

1423 
  7 

53.2 KTBO1512 
Bệnh học tế 

bào cổ tử cung 
2 (1/1) 15 30 55 

KTGB 

1413 
  7 

53.3 KTXG1512 

Xét nghiệm 

miễn dịch trong 

chẩn đoán Vi-

ký sinh trùng 

2 (1/1) 15 30 55 
KTVS 

1433 
  7 

53.4 KTYS1522 
Y sinh học 

phân tử 2 
2 (1/1) 15 30 55 

KTYS 

1412 
  7 

53.5 KTMO1512 

Một số xét 

nghiệm hóa lý 

trong VSATTP 

2 (1/1) 15 30 55    7 

53.6 KTKL1514 
Khoá luận tốt 

nghiệp  
4 (0/4) 0 120 80    

7-

8 

IV Tốt nghiệp: 4 tín chỉ (3,04%) 

54 KTTT1614 
Thực tập tốt 

nghiệp 
4 (0/4) 0 120 80  

Tất cả 

HP 
 8 

  
Tổng số tín chỉ 

(giờ) 

132 

(66/66) 
990 1980 3630     
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỘ SINH 

 

I. Giới thiệu chung về chương trình 

Chương trình đào tạo Cử nhân hộ 

sinh là chương trình đào tạo các hộ sinh 

tham gia và công tác chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản cho cá nhân gia đình và cộng 

đồng, đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng 

trong Y học hiện đại cũng như trong xã 

hội hiện nay. Xu thế phát triển của các 

ngành cung cấp dịch vụ xã hội nói chung 

và ngành y tế nói riêng - cung cấp dịch vụ 

trên cơ sở tôn trọng quyền khách hàng và 

tiến tới đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Ngành Hộ sinh là một ngành đáp ứng nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của 2 đối tượng cùng một lúc đó là bà mẹ và trẻ em và các đối 

tượng có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản khác. Người hộ sinh đồng hành cùng 

những người mẹ từ khi mang thai đến khi một đứa trẻ chào đời và thầm lặng làm tiếp công 

việc của mình sau khi một đứa trẻ bình an ra đời. Phần lớn các hộ sinh đều không làm việc 

độc lập mà cùng làm việc trong một nhóm nhỏ cùng với các chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe khác như bác sĩ sản khoa, bác sĩ sơ sinh, bác sĩ gây mê, bác sĩ đa khoa, và những y 

tá, điều dưỡng hỗ trợ khác trong các cơ sở y tế từ tuyến y tế cơ sở đến trung ương. Đồng 

thời, họ còn có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng; nhiệm vụ sơ cứu, cấp 

cứu; phối hợp, hỗ trợ trong điều trị; truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; bảo vệ quyền của bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ  liên 

quan đến sức khỏe sinh sản. 

Cử nhân Hộ sinh được đào tạo tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sau tốt nghiệp 

sẽ có kiến thức có kiến thức chuyên môn toàn diện trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản phù hợp với các yếu tố văn hóa của gia đình và cộng đồng; nắm vững qui 

trình kĩ thuật hộ sinh, có ý thức thái độ tốt trong hoạt động nghề nghiệp, có kỹ năng thực 

hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết vấn đề phục vụ cho công 

tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 

Chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành, cập nhật kiến thức và kỹ thuật 

mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có nhiều năm kinh 

nghiệm làm việc, giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Sản phụ khoa và 

Điều dưỡng. Với nhiều trang thiết bị hiện đại, sinh viên được rèn luyện tay nghề tại phòng 

thực hành của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng như tại các khoa lâm sàng Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên và các bệnh viện thực hành của 

Nhà trường.  

Công việc sau khi học xong chương trình 

 Sau khi nhận bằng Cử nhân, người học có cơ hội làm việc tại các Bệnh viện, Trung 

tâm y tế, cơsở y tế từ trung ương đến địa phương, của Nhà nước và tư nhân; Các Viện 

nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực Y tế. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN NGHÀNH HỘ SINH 

Bằng cấp: Cử nhân Hộ sinh 

Thời gian đào tạo: 4 năm  

Mã chương trình: 7720302 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

Thời gian nhập học: Tháng 9 

Khoa phụ trách:  Bộ môn Sản 
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II. Khung chương trình đào tạo  

T

T 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học phần/ 

Module 

Tổng số 

tín chỉ 

(%) 

Số giờ tín chỉ 
Mã HP học 

trước 

Mã HP  

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 

LT 
Thực 

hành 

Tự  

học 
    

I Khối kiến thức cơ bản: 28 tín chỉ (20,59%) (Không kể giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất) 

1.1.  Học phần  bắt buộc:  28 tín chỉ 

1 HCGD1012 Giáo dục thể chất 1 2 (0/2) 0 60 40    1 

2 HCGD1021 Giáo dục thể chất 2 1 (0/1) 0 30 20    2 

3 HCGD1018 
Giáo dục Quốc 

phòng -An ninh 
8 (0/8) 0 240 160    2 

4 HCTH1013 
Triết học Mác-

Lênin 
3 (3/0) 30 0  70    1 

5 HCKT1012 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
2 (2/0) 45  0 105  

HCTH 

1013 
 3 

6 HCCN1012 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 (2/0) 30  0 70  

HCKT 

1012 
 5 

7 HCLS1012 
Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 
2 (2/0) 30  0 70  HCCN1012  6 

8 HCTT1012 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 (2/0) 30 0 70  HCLS1012  7 

9 HCPL1012 
Pháp luật đại 

cương 
2 (2/0) 30  0 70    2 

10 HCTA1012 Tiếng Anh 1 2 (2/0) 30 0 70    1 

11 HCTA1022 Tiếng Anh 2 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1012  2 

12 HCTA1032 Tiếng Anh 3 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1022  3 

13 HCTA1042 Tiếng anh 4 2 (2/0) 30 0 70  HCTA1032  4 

14 HSTA1052 Tiếng anh 5 2 (2/0) 30 0 70 HCTA1042   5 

15 HCTO1012 Tin học  2 (0/2) 0 60 40    2 

16 HSKH1013 Khoa học cơ bản 3 (2/1) 30 30 90    1 

II Khối kiến thức cơ sở ngành: 36 tín chỉ (30,15%) 

2.1. Học phần bắt buộc: 34 tín chỉ (28,68%) 

17 
HCYH1214 Y học cơ sở 1 4 (2/2) 30 60 110   

HCYH122

5 
1 

18 
HCYH1225 Y học cơ sở 2 5 (4/1) 60 30 160   

HCYH 

1214 
1 

19 
HCYH1233 Y học cơ sở 3 3 (2/1) 30 30 90 

HCYH1214H

CYH1225 
  2 

20 HCHA1212 Hệ tim mạch 2 (1,7/0,3) 25 10 65 HCYH1225   2 

21 HCHO1212 Hệ hô hấp 2 (1,3/0,7) 20 20 60 HCYH1233   2 

22 HCHT1212 Hệ tiêu hóa 2 (1,3/0,7) 20 20 60 HCYH1233   3 

23 HCHU1212 Hệ tiết niệu 2 (1,5/0,5) 22,5 15 60 HCYH1233   3 

24 
HCHC1212 

Hệ Da - Cơ - 

Xương - Khớp 
2 (1,3/0,7) 20 20 60 HCYH1233   3 

25 
HCHS1213 

Hệ nội tiết –      

Sinh sản 
3 (2,5/0,5) 37,5 15 95 HCYH1233   4 

26 
HCHN1212 Hệ thần kinh 2 (1,7/0,3) 25 10 65 HCYH1233   4 

27 
HCTC1213 

Tính chuyên 

nghiệp  
3 (3/0) 45 0 55    3 

28 HCDT1212 Dịch tễ học 2 (1/1) 15 30 55 HCYH1233   4 

29 HCPP1212 PPNCKH 2 (1/1) 15 30 55    5 

30 HSDD1212 

Dinh dưỡng cho 

phụ nữ mang thai 

và sau sinh 

2 (1/1) 15 30 55    4 

31 HSSK1212 

Sức khỏe nghề 

nghiệp - Truyền 

thông giáo dục 

nâng cao sức khỏe 

3 (2/1)  30 30 90    6 

2.2. Học phần tự chọn: 2 tín chỉ (1.47%) (chọn 1 trong 3 học phần)   

32.1 HCKS1512 
Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
2 (1/1) 15 30 55  

HCYH123

3 

HSCS1414 

HSCO1414 

 7 
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T

T 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học phần/ 

Module 

Tổng số 

tín chỉ 

(%) 

Số giờ tín chỉ 
Mã HP học 

trước 

Mã HP  

tiên quyết 

Mã HP 

song hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 

LT 
Thực 

hành 

Tự  

học 
    

32.2 HSTH1512 Tin học ứng dụng 2 (1/1) 15 30 55    7 

32.3 HCTC1512 

Tổ chức & Quản lý 

y tế - Chương trình 

y tế quốc gia – Dân 

số 

2 (2/0)  30 0 70    7 

III Khối kiến thức chuyên ngành: 63 tín chỉ (46,32%) 

3.1. Học phần bắt buộc: 55 tín chỉ (40,44%) 

33 HSQL1413 Quản lý hộ sinh 3 (2/1) 30 30 90    4 

34 HSĐD1412 Điều dưỡng cơ bản 2 (0/2) 0 60 40    3 

35 HSHL1413 
Huấn luyện kỹ 

năng Hộ sinh 
3 (0/3) 0 90 60   

HSĐD141

2 
3 

36 HSCS1412 
Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cộng đồng 
2 (0/2) 0 60 40  HSHL1413  5 

37 HSCS1414 
Chăm sóc phụ nữ 

trước sinh 
4 (2/2) 30 60 110  HSHL1413  4 

38 HSCO1414 
Chăm sóc phụ nữ 

chuyển dạ 
4 (2/2) 30 60 110  HSCS1414  5 

39 HSCC1414 Chăm sóc sau sinh 4 (2/2) 30 60 110   
HSCO141

4 
5 

40 HSSK1413 

Sức khỏe sinh sản 

vị thành niên,       

thanh niên 

3 (1/2) 15 60 75  HSHL1413  6 

41 HSPK1414 
Phụ khoa, tiền mãn 

kinh, mãn kinh 
4 (2/2) 30 60 110  HSHL1413  6 

42 HSSK1412 

Sức khỏe tâm thần 

phụ nữ thời kỳ sinh 

sản 

2 (1/1) 15 30 55  HSCO1414  7 

43 HSDS1414 Dân số - KHHGĐ 4 (2/2) 30 60 110    7 

44 HSCU1414 
Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em dưới 5 tuổi 
4 (1/3) 15 90 95  

HSĐD1412

; 

HSCC1414 

 

 8 

45 HSCB1414 

Các bệnh lây 

truyền từ mẹ sang 

con 

4 (2/2/) 30 60 110  HSYH1233  8 

46 HSTH1414 
Thực hành sản phụ 

khoa 1 
4 (0/4) 0 120 80  

HSCC1414 

HSPK1414 
 6 

47 HSTH1424 
Thực hành sản phụ 

khoa 2 
4 (0/4) 0 120 80  HSTH1414  8 

48 HSHS1312 Hồi sức cấp cứu 2 (1/1) 15 30 55  HSBH1412  6 

49 HSBH1412 Bệnh học 2 (1/1) 15 30 55  HSHL1413  5 

3.2. Học phần tự chọn: 8 tín chỉ (5.88%)   

50.1 
HSDD1512 

Dinh dưỡng tiết 

chế 
2 (1/1) 15 30 55    7 

50.2 
HSPH1512 

Phục hồi chức 

năng 
2 (1/1) 15 30 55  HSHL1413  7 

50.3 HCYH1512 Y học cổ truyền 2 (1/1) 15 30 55  HSHL1413  7 

50.4 HSCS1512 

Chăm sóc người 

bệnh ung thư phụ 

khoa 

2 (1/1) 15 30 55  HSHL1413  7 

50.5 HSVS1512 Vô sinh 2 (1/1) 15 30 55  HSHL1413  7 

50.6 HSCS1512 
Chăm sóc giảm 

nhẹ 
2 (1/1) 15 30 55  HSĐD1412  7 

50.7 HSĐD1512 
Điều dưỡng hộ gia 

đình 
2 (1/1) 15 30 55  HSĐD1412  7 

50.8 HSKL1516 Khoá luận TN  6 (0/6) 0 180 120    7-8 

IV. TỐT NGHIỆP: 4 tín chỉ (2,94%) 

50 HSTT1614 
Thực tập tốt 

nghiệp 
4 (0/4) 0 120 180  

Tất cả các 

học phần  
 8 

Tổng số tín chỉ (giờ) 
136 

(75,3/60,7) 
1130 1821 3849     
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

HỆ LIÊN THÔNG VLVH 

(Từ cao đẳng lên đại học) 

TT Mã số Tên học phần/ Môn học 
Số  

TC 
LT TH HP tiên quyết HK 

1. Đại cương             

1 GEN121 Di truyền 2 30 0  1 

2 GIN121 Tin học 2 15 30  1 

3 PRO121 Xác suất thống kê trong y học 2 30 0  1 

4 ECN131 Tiếng Anh CN 3 45 0  2 

2. Cơ sở       

1 PHA231 Dược lý 1 3 15 30  1 

2 ANA221 Giải phẫu 2 15 30  1 

3 HIS221 Mô phôi 2 15 30  1 

4 PHI221 Sinh lý 2 15 30  1 

5 PPI221 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 15 30 PHI221 1 

6 PSE221 Tâm lý y đức 2 30 0  2 

3. Chuyên ngành      

1 FNU331 Điều dưỡng cơ bản 3 15 60  1 

2 SUN321 ĐD Ngoại LT 2 30 0  2 

3 SUN322 ĐD Ngoại TH 2 0 90  2 

4 INU321 ĐD Nội LT 2 30 0 INU322 2 

5 INU322 ĐD Nội TH 2 0 90 INU321 2 

6 NUM331 Quản lý điều dưỡng 3 30 30  2 

7 COM431 Điều dưỡng cộng đồng 3 30 60  3 

8 ENU331 Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu 3 15 60  3 

9 PNU321 Điều dưỡng Nhi LT 2 30 0  3 

10 PNU322 Điều dưỡng Nhi TH 2 0 90  3 

11 ONU321 Điều dưỡng Sản LT 2 30 0  3 

12 ONU322 Điều dưỡng Sản TH 2 0 90  3 

13 NHP421 Thực tập tốt nghiệp 2 0 120 Tất cả các học phần 4 

4. Tự chọn      

1 BIO521 Sinh đại cương 2 15 30  1 

2 AIF521 Tin học ứng dụng 2 15 30  1 

3 LSH521 ATVSLĐ trong ngành y tế 2 15 30  2 

4 COM521 Truyền thông GD và nâng cao SK 2 15 30  2 

5 MIP521 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 15 30  2 

6 MNU521 Điều dưỡng Tâm thần 2 15 45  3 

7 IFN521 Điều dưỡng Truyền nhiễm 2 15 45  3 

8 ANE521 Gây mê hồi sức 2 15 45  3 

9 TME521 Y học cổ truyền 2 15 45  3 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) 

(Từ trung cấp lên đại học) 

T

T 
Mã số Tên học phần/ Môn học 

Số 

TC 

L

T 
TH 

HP tiên quyết, H

K 

1.Khối kiến thức giáo dục đại cương      

1 CHN111 Hóa Đại cương - Vô cơ 1 15 0  1 

2 MEB111 Lý sinh y học 1 15 0  1 

3 MLN121 NNLCBCCN Mác Lênin 2 30 0  1 

4 ENN121 Tiếng anh 1 2 30 0  1 

5 MGE111 Di truyền y học 1 15 0  2 

6 VCN121 ĐLCMCĐCSVN-TTHCM 2 30 0 MLN121 2 

7 ENN122 Tiếng anh 2 (CN) 2 30 0 ENN121 2 

8 AIF111 Tin học ứng dụng 1 0 30  2 

9 SSO121 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0   

10 VCP121 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30 0   

11 
HCM12

1 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0   

2. Khối kiến thức cơ sở ngành      

1 ANN221 Giải phẫu 2 15 30  1 

2 BIN221 Hóa sinh 2 30 0  1 

3 PHN221 Sinh lý 2 30 0  1 

4 HIX211 Mô phôi 1 15 0  2 

5 IMP231 Sinh lý bệnh-Miễn dịch 3 30 30  2 

6 PSE221 Tâm lý y đức 2 30 0  2 

7 MIN221 Vi sinh 2 30 0  2 

8 EPN221 Dịch tễ 2 30 0 MIN221 3 

9 STN221 HLKN điều dưỡng 2 0 60  3 

10 OHN221 Một sức khỏe 2 30 0  3 

11 
RMN22

1 
PP Nghiên cứu khoa học 2 15 30  3 

12 CPN221 Dược lâm sàng 2 15 30  4 

3. Khối kiến thức chuyên ngành      

1 NUT321 Dinh dưỡng điều trị 2 15 30  3 

2 FNN231 Điều dưỡng cơ bản 3 15 60  3 

3 NSU321 Điều dưỡng Ngoại LT 2 30 0 FNN231,STN221 4 

4 NSU332 Điều dưỡng Ngoại TH 3 0 
13

5 
FNN231, NSU321,STN221 4 

5 INN321 Điều dưỡng Nội LT 2 30 0 FNN23, STN221 4 

6 INN332 Điều dưỡng Nội TH 3 0 
13

5 
FNN231, INN321, STN221 4 

7 
NUM33

1 
Quản lý điều dưỡng 3 30 30  4 

8 CNU321 Điều dưỡng cộng đồng 2 0 12 EPN221 ,OHN221 5 
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0 

9 ENU321 Điều dưỡng hồi sức cấp cứu 2 15 45 FNN231,STN221 5 

10 PNN321 Điều dưỡng Nhi LT 2 30 0 FNN231,STN221 5 

11 PNN322 Điều dưỡng Nhi TH 2 0 90 
FNN231, PNN321, 

STN221 
5 

12 ONN321 Điều dưỡng Sản LT 2 30 0 FNN231, STN221 5 

13 ONN322 Điều dưỡng Sản TH 2 0 90 
FNN231, ONN321, 

STN221 
5 

14 HIC321 
Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh 

viện 
2 15 30  5 

15 
MNU33

1 
Điều dưỡng tâm thần 3 30 45 FNN231, STN221 6 

16 IFN321 Điều dưỡng truyền nhiễm 2 15 45 FNN231, STN221 6 

17 TME321 Y học cổ truyền 2 15 45 FNN231, STN221 6 

18 NHN421 Thực tập tốt nghiệp 2 0 
12

0 
 7 

4. Khối kiến thức tự chọn      

1 BIO521 Sinh đại cương 2 30 0  1 

2 PRO521 XSTK trong y học 2 30 0  1 

3 HIN521 Giải phẫu bệnh 2 15 30  2 

4 BLW521 Pháp luật đại cương 2 30 0  2 

5 LSH521 ATVSLĐ trong ngành y tế 2 15 30  3 

6 PAR521 Ký sinh trùng 2 15 30  3 

7 NTE521 Điều dưỡng Người già 2 15 30  6 

8 OPH521 Điều dưỡng nhãn khoa 2 15 45  6 

9 TJN521 Điều dưỡng Răng Hàm Mặt 2 15 30  6 

10 ANE521 Gây mê hồi sức 2 15 45  6 

11 REH521 Phục hồi chức năng 2 15 45  6 

12 ONC521 Ung thư 2 15 45  6 
 

 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

56:2525/QD-DHYD Thdi Nguy€n, ngdy 26 thdng I I ndm 2021

QUYET DINH
Vd viQc Ban hirnh Quy tllnh tlio t4o trinh iIQ tl4i hgc theo tin chi

HIEU TRIJONG TRT'ONG DAI HQC Y. DI.IqC

Cdn c* Nghi dinh 3\/CP ngdy 4/4/1994 cua Chinh phti vi viQc thdnh lqp Dqi hpc

Thdi Nguy€n;

Cdn cti Th6ng tn s6 t0/2020/TT-BGDDT ngdy 14/5/2020 ct)n B0 B0 Gitio duc vd

Ddo tao ban hdnh Quy chii 6 ch*c vd hoqr dpng cila tlgi h7c vitng vd cdc co sd gido dltc

dqi hoc thdnh vi€n;

Cdn cu Quyiit dinh tii OapO-nOruOnYD ngdy 10/8/2020 cia HOi ding Trudng

Dqi hoc Y - Dtrqc, Dqi hpc Thdi Ngtty€n vi vi€c ban hdnh Quy chd d chric vd hoat cl6ng

cda Trrdng Dsi hpc Y - Duqc, Dgi hpc Thdi NpyAn;

Cdn cti Th6ng tu t,i OATZOZ Urc-BGDDT ngdy t 8/3/202 I cia BQ tru&ng Bp Gido

duc vd Ddo tso vi vi€c ban hdnh Quy chd ddo tqo trinh d6 dai hoc;

Cdn c* Qttyiit dinh sA lSZS\}O-OUfN, ngdy 28/7/2021 cila Gidm d6c Dqi hpc

Thai Nguy€n ti vi€c ban hdnh Quy dinh vi ddo tqo trinh dO dqi hpc theo hQ thdng fin chi

cua Dai hpc Thdi Nguydn;

Xdt di nehi cila Trrdng phdng Ddo tqo,

QUYET DINH:

Diiju l. Ban hdnh kdm theo Quy6t Oinfr niry Quy dlnh tlio t4o trinh dQ d4i hqc theo

tin chi tai Trudng Dqi hqc Y - Duo. c, Dai hqc Thrii Nguy€n.

Didu 2. Quyi5t Ainn niry iip dpng d6i vdi sinh vi6n c6c ngdnh dio t4o chinh quy,

vta lirm vtra hgc vcri phuong thuc ddo tao theo tin chi.

Didu 3. Truong cric phdng, khoa, b0 m6n, ciic don vi c6 li6n quan, c6c c6 v6n hqc

t4p vir c6c sinh vi€n chiu tnich nhiQm thi hdnh Quyiit dinh nny./.

Noinhsn:lL
- Nhu DiAu 3 (di-l Vh);

- Ban Gi6m hieu (dA b/c);

- Phdng CNTT-TV (dang website);

- Luu VT, DT.

TRIJ6NG

* D4
Y.
,

o
Q(

iDA
io\ Y-0ltOC I

PGS.TS. Nguy6n Ti5n Dirng

DAI HQC THAI NGUYEN
TRIJONG EAI HQC Y - DIJqC

TRtItING

*
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-ĐHYD  

ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, bao gồm: Chương trình 

đào tạo và thời gian học tập; hình thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; 

đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những quy định khác đối với sinh viên. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học các ngành đào tạo theo 

hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

Điều 2. Phương thức đào tạo theo tín chỉ 

1. Đào tạo theo tín chỉ là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho 

phép sinh viên tích lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo 

kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của Nhà trường. 

2. Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc 

học một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học 

một học phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy. 

3. Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc có 

thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo. 

Điều 3. Chương trình đào tạo và thời gian học tập 

1. Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các 

module hoặc học phần (sau đây gọi chung là học phần), được phân thành các khối kiến 

thức: cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành; trong đó có các học phần bắt buộc và tự 

chọn, đáp ứng chương trình đào tạo theo quy định hiện hành. 

Chương trình đào tạo thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học 

và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của sinh viên khi tốt nghiệp; khối lượng 

kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp 

và hình thức đào tạo, đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình. 

2. Nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các 

hình thức đào tạo và đối tượng sinh viên khác nhau do Hiệu trưởng Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành. Đối với người đã tốt nghiệp trình độ khác hoặc 

ngành khác, khối lượng học tập thực tế được xác định trên cơ sở công nhận, hoặc 

chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo trước. 
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3. Chương trình đào tạo được công khai đối với sinh viên trước khi tuyển sinh và 

khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo 

được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố cho sinh viên trước khi áp dụng. 

4. Mỗi học phần đều có đề cương chi tiết học phần. Đề cương chi tiết của từng học 

phần thể hiện rõ mã học phần, số lượng tín chỉ, các học phần tiên quyết, học phần song 

hành, học phần học trước, thông tin giảng viên, mục tiêu của học phần, chuẩn đầu ra, 

ma trận chuẩn đầu ra, mô tả tóm tắt nội dung học phần, mức độ đóng góp của các bài 

giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần, mức độ đóng góp của học phần với chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo, nội dung chính các chương mục, phân bố thời gian, 

hình thức tổ chức dạy học, giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, nhiệm vụ của 

người học, điều kiện thực hành, thực tập phục vụ học phần và cách đánh giá học phần.  

5. Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cung cấp kế hoạch học 

tập chuẩn toàn khóa để định hướng cho sinh viên. 

a) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo 

chính quy phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân, đồng thời đảm bảo đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo; 

b) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa 

học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng một chương trình đào tạo. 

6. Khóa học là thời gian thiết kế chuẩn để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ 

thể. Khóa học đào tạo trình độ đại học được thiết kế từ bốn đến sáu năm học tùy theo 

ngành đào tạo và đối tượng đào tạo. Thời gian để sinh viên hoàn thành khóa học như sau: 

Chương trình đào tạo Thời gian 

thiết kế 

Thời gian 

tối đa 

Ngành Hệ 

Y khoa 
Chính quy 6 năm 12 năm 

Liên thông chính quy 6 năm 12 năm 

Răng Hàm Mặt 
Chính quy 6 năm 12 năm 

Liên thông chính quy 6 năm 12 năm 

Y học dự phòng Chính quy 6 năm 12 năm 

Dược học 
Chính quy 5 năm 10 năm 

Liên thông chính quy 5 năm 10 năm 

Điều dưỡng 

Chính quy 4 năm 8 năm 

Liên thông VLVH (từ cao đẳng) 2 năm 4 năm 

Liên thông VLVH (từ trung cấp) 3 năm 6 năm 

Kỹ thuật xét nghiệm 

y học 

Chính quy 4 năm 8 năm 

Liên thông VLVH (từ cao đẳng) 2 năm 4 năm 

Liên thông VLVH (từ trung cấp) 3 năm 6 năm 

Hộ sinh Chính quy 4 năm 8 năm 
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Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, 

thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian 

theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ. 

(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 để hoàn thành 

chương trình) 

7. Khối lượng của mỗi chương trình đào tạo (không bao gồm khối lượng kiến 

thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất) không dưới 180 tín chỉ đối 

với khóa đại học 6 năm; 150 tín chỉ đối với khóa đại học 5 năm; 120 tín chỉ đối với 

khóa đại học 4 năm. 

Điều 4. Học phần và tín chỉ 

1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích 

lũy trong quá trình học tập. Kiến thức trong mỗi học phần gắn với một mức trình độ theo 

năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới 

dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Mỗi học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng thống 

nhất trong toàn trường và có thể được sử dụng trong nhiều CTĐT với cùng khối lượng và 

nội dung. Nội dung của mỗi học phần được bố trí giảng dạy trọn vẹn trong một học kỳ. 

2. Các loại học phần: 

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cốt lõi 

của mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy; 

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng 

sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của Nhà trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình; 

c) Học phần tương đương và học phần thay thế: 

- Học phần tương đương là học phần thuộc chương trình đào tạo của một khóa, 

ngành khác đang tổ chức đào tạo tại Trường hoặc một đơn vị đào tạo khác thuộc ĐHTN 

được phép tích lũy để thay thế cho học phần trong chương trình của ngành đào tạo; 

- Học phần thay thế là học phần được sử dụng khi một học phần có trong chương 

trình đào tạo nhưng không còn tổ chức giảng dạyhoặc chưa đủ điều kiện để tổ chức 

giảng dạy và được thay thế bằng một học phần khác đang tổ chức giảng dạy; 

Các học phần tương đương hoặc thay thế do bộ Khoa/Bộ môn đề xuấtvà được 

Hiệu trưởng phê duyệt trước khi bổ sung vào chương trình đào tạo. Học phần tương 

đương hoặc thay thế chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa học, ngành đào tạo. 

d) Học phần tiên quyết: 

Học phần A là học phần tiên quyết của học phần B, nghĩa là sinh viên muốn học 

học phần B thì phải học và thi đạt học phần A (đạt điểm D trở lên). 

đ) Học phần học trước: 

Học phần A là học phần học trước của học phần B, nghĩa là khi sinh viên muốn 

học học phần B thì phải học xong học phần A. 

e) Học phần song hành: 
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Học phần song hành với học phần A là những học phần mà sinh viên phải học 

đồng thời với học phần Akhi học lần đầu. 

g) Học phần đặc biệt: 

- Học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất được xếp vào các 

học phần đặc biệt (không được tính tích lũy tín chỉ). Việc đánh giá kết quả của các học phần 

này là điều kiện để xét tốt nghiệp theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh được Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) sắp 

xếp và giao kế hoạch cho Nhà trường vào đầu năm học dựa trên kế hoạch đề nghị của Trường 

và khả năng tiếp nhận của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Việc học lại học phần 

này (nếu có) do sinh viên đăng ký trực tiếp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

3. Lớp chuyên ngành (lớp quản lý) được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa 

học. Tổ chức lớp chuyên ngành để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn 

luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của trường, khoa đến sinh viên... Mỗi lớp 

chuyên ngành có mã số riêng và được bố trí 01 cố vấn học tập (CVHT) để giúp đỡ sinh viên. 

4. Lớp học phần là lớp mà các sinh viên đăng ký theo học cùng một học phần 

trong một học kỳ. Mỗi học kỳ có thể có nhiều lớp học phần. 

5. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được 

tính tương đương 50 giờ học tập định mức của sinh viên, bao gồm cả thời gian dự giờ 

giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, thực tập, thực tế và dự kiểm tra đánh giá. 

Đối với hoạt động giảng dạy trên lớp, một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ học lý thuyết; 

30 giờ thực hành, thảo luận, thực tập, thực tế. Một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút. 

Điều 5. Hình thức đào tạo chính quy 

Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ các 

ngày trong tuần; thời gian tổ chức những hoạt động đặc thù của chương trình đào tạo 

được thực hiện theo quy định của Trường. 

Điều 6. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần. 

Điều 7. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy 

Thời gian giảng dạy lý thuyết trong ngày được phân bố như bảng dưới đây: 

Buổi học Tiết học Giờ học Thời gian nghỉ giải lao 

Sáng 

1 7:00 - 7:50 10 phút 

2 8:00 - 8:50 20 phút 

3 9:10 - 10:00 10 phút 

4 10:10 - 11:00  

Chiều 

6 13:00- 13:50 10 phút 

7 14:00 - 14:50 20 phút 

8 15:10 - 16:00 10 phút 

9 16:10 - 17:00  

Tối 
11 18:00 - 18:50 10 phút 

12 19:00 - 19:50  
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Thời gian thực hành, thực tập:  

- Buổi sáng từ 07h00 đến 11h00. 

- Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. 

Các hoạt động thực hành, thực tập, thực tế, trực bệnh viện mang tính chất đặc thù 

được thực hiện linh động trong ngày có quy định và hướng dẫn cụ thể riêng. 

 

Chương II 

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

Điều 8. Kế hoạch giảng dạy và học tập 

1. Kế hoạch giảng dạy và học tập chi tiết hóa việc tổ chức thực hiện các chương 

trình đào tạo theo năm học, học kỳ và phù hợp với hình thức đào tạo. 

2. Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào 

tạo trong năm học cho tất cả hình thức, chương trình đào tạo, được công bố kịp thời tới 

các bên liên quan trước khi bắt đầu năm học. Một năm học Nhà trường tổ chức 02 học 

kỳ chính với tổng số tối thiểu 30 tuần lên lớp. Ngoài 02 học kỳ chính, Nhà trường có 

thể tổ chức thêm học kỳ phụ. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Học 

kỳ phụ tạo điều kiện cho sinh viên học vượt hoặc hoàn tất các học phần chưa đạt, học cải 

thiện điểm. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện, 

không bắt buộc và không được miễn giảm học phí theo quy định như ở học kỳ chính. 

3. Kế hoạch học kỳ bao gồm kế hoạch mở lớp, hình thức dạy và học (trực tiếp 

hoặc trực tuyến), lịch học, lịch thi của các học phần được tổ chức trong học kỳ cho các 

khóa học, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo. Kế hoạch học kỳ được xây dựng 

và công bố kịp thời với đầy đủ thông tin cần thiết, đảm bảo thuận tiện cho sinh viên 

xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học tập. 

4. Thời khóa biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp 

thuộc các khóa học, hình thức và chương trình đào tạo. Thời khóa biểu của các lớp học 

phần bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ.  

Điều 9. Đăng ký nhập học 

1. Đăng ký nhập học: 

a) Thí sinh trúng tuyển vào Trường phải làm các thủ tục nhập học theo hướng 

dẫn trong thông báo nhập học. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh trở thành 

sinh viên chính thức thuộc một khóa, ngành đào tạo của Trường. Tất cả giấy tờ khi 

sinh viên nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân và được quản lý tại 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV). 

b) Một số trường hợp đặc biệt được xem xét vào học đại học hệ chính quy trên cơ 

sở các quy định cụ thể của Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHTN, bao gồm: 

- Sinh viên đang học ở nước ngoài có nguyện vọng và được giới thiệu về nước học tiếp; 

- Sinh viên hệ chính quy các trường đại học khác ở trong nước có nguyện vọng 

chuyển trường nếu có đủ các điều kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

- Sinh viên nước ngoài đăng ký theo học các chương trình củaTrường; 
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- Một số trường hợp khác theo quy định của ĐHTN. 

c) Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, phòng CTHSSV trình Hiệu 

trưởngra quyết định phân lớp và cấp thẻ sinh viên. 

2. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành theo thông báo nhập học của Nhà 

trường và trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành. 

3. Sinh viên nhập học được Nhà trường cung cấp đầy đủ các thông tin đầu khóa 

học, bao gồm: 

a) Biên chế vào lớp quản lý, các thông tin về cố vấn học tập. 

b) Các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của ĐHTN, 

của Nhà trường và của các cơ quan đơn vị liên quan đến việc học tập và sinh hoạt rèn 

luyện của sinh viên; 

c) Nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo; 

d) Kế hoạch đào tạo của khóa học, ngành đào tạo; 

đ) Các nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên; 

e) Sổ tay sinh viên (là tài liệu chính thức giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, 

giới thiệu về các chương trình đào tạo, các văn bản pháp quy liên quan đến việc học 

tập và sinh hoạt rèn luyện của sinh viên, hướng dẫn một số nội dung thực hiện trong 

quá trình học tập tại Trường). 

Điều 10. Tổ chức lớp học phần 

1. Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập 

của sinh viên ở từng học kỳ. Mỗi lớp học phần có thời khóa biểu, lịch thi và được gán 

một mã số riêng.  

2. Số lượng sinh viên tối thiểu cho một lớp học phần lý thuyết, lý thuyết và thực 

hành là 30 sinh viên. Số lượng sinh viên tối thiểu cho một lớp học phần thực hành là 

15 sinh viên. Đối với học phần thực tập tốt nghiệp, các học phần còn ít sinh viên theo 

học, học phần đã được thay đổi hoặc xóa bỏ đối với khóa học tiếp theo thì tùy thuộc 

vào tình hình thực tập và nguyện vọng của các sinh viên phòng Đào tạo sẽ xem xét mở 

lớp học phù hợp với số sinh viên đăng ký học. 

3. Số sinh viên tối đa cho mỗi lớp học phần phụ thuộc vào đặc thù ngành học và học phần. 

- Không quá 80 sinh viên đối với học phần Giáo dục thể chất; 

- Không quá 60 sinh viên đối với các học phần ngoại ngữ; 

- Không quá 40 sinh viên đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt cho 

người nước ngoài (đối với sinh viên nước ngoài học tiếng Việt để đạt chuẩn tiếng Việt 

trước khi vào học chuyên ngành đào tạo); 

- Những học phần có tính đặc thù Nhà trường có thể xếp trên 120 sinh viên cho 

lớp học phần, có bố trí thêm giảng viên trợ giảng và các trang thiết bị phục vụ giảng 

dạy phải đảm bảo cho việc dạy và học. 

3. Sinh viên hệ vừa làm vừa học có thể học và thi để tích lũy một số tín chỉ cùng 

với hệ đào tạo chính quy. 
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Điều 11. Đăng ký khối lượng học tập 

1. Đầu mỗi năm học, Nhà Trường thông báo kế hoạch đào tạo cho từng  ngành trong 

từng học kỳ, danh sách, quy mô các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, điều kiện 

tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch thi đối với các học phần. Thông tin 

đượccung cấp cho sinh viên qua website của Trường, cố vấn học tập… 

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, Phòng Đào tạothông báo, hướng dẫn cho sinh 

viên đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký học. Tùy theo khả năng và điều kiện học 

tập, mỗi sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ, căn cứ 

danh sách học phần được mở và điều kiện đăng ký của mỗi học phần.  

Tùy điều kiện, đối tượngcụ thể, Hiệu trưởng xem xét, quyết định các hình thức 

đăng ký phù hợp. 

3. Khối lượng học tập sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau: 

a) Đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường phải đăng ký tối 

thiểu 15 tín chỉ và tối đa 25 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính. 

b) Đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ 

được phép đăng ký từ 10 tín chỉ đến 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính. 

c) Học kỳ phụ và hai học kỳ năm cuối không quy định khối lượng đăng ký học. 

Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 

quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể. 

4. Trước thời hạn đăng ký, sinh viên lập kế hoạch các học phần dự kiến sẽ đăng 

ký học trong học kỳ, CVHT giám sát, tư vấn theo đúng quy định và xác nhận. Sau khi 

đăng ký, sinh viên phải có trách nhiệm in lịch học chính thức theo thời gian quy định 

của Phòng Đào tạo và nộp cho CVHT. Hết thời gian in lịch học của sinh viên, CVHT 

đối chiếu lại lịch học chính thức của sinh viên theo lịch ban đầu đã dự kiến, xác nhận 

vào lịch học chính thức. Cố vấn học tập phải lưu trữ đầy đủ kế hoạch đăng ký học và 

lịch học của sinh viên cho đến hết khóa học.  

5. Quy trình đăng ký học phần 

 Bước 1: Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần, danh mục các 

học phần mở ở các học kỳ sẽ được công bố trước mỗi học kỳ ít nhất 01 tuần. 

Bước 2: Căn cứ vào kế hoạch học tập và danh mục các học phần mở, sinh viên 

xin ý kiến CVHT để xác định các học phần sẽ học sao cho phù hợp với năng lực học 

tập cá nhân và tiến hành đăng ký học phần theo kế hoạch chung. 

Bước 3: Phòng Đào tạo xử lý kết quả sinh viên đã đăng ký và công bố cho sinh viên 

biết các lớp học phần huỷ, các lớp học phần mở thêm để sinh viên điều chỉnh nếu cần. 

Bước 4: Sinh viên in kết quả đăng ký học phần (lịch học cá nhân) và đóng học 

phí theo đúng thời gian quy định. 

Lưu ý: 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thể xin phép Trường xin gia hạn thời gian 

đóng học phí. Thời hạn cuối cùng được phép gia hạn đóng học phí là một tuần trước 

khi đăng ký học phần của học kỳ kế tiếp.  
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- Sinh viên không đóng học phí học kỳ trước sẽ không được đăng ký học phần 

của học kỳ tiếp theo. 

6. Hủy, mở thêm lớp học phần 

- Hủy lớp học phần: Phòng Đào tạo sẽ hủy bỏ những lớp học phần lý thuyết có số 

lượng đăng ký ít hơn 30 sinh viên; lớp học phần thực hành/lâm sàng ít hơn 15 sinh viên. 

Sinh viên bị xóa lớp học phần đã đăng ký sẽ được (phòng Đào tạo) đăng ký lớp học phần 

khác để thay thế (nếu có). 

- Mở thêm lớp học phần: Nếu sinh viên có nguyện vọng học và được Khoa/Bộ 

môn phụ trách học phần đó chấp thuận, phòng Đào tạo sẽ xem xét và quyết định mở 

thêm học phần theo đề nghị. Đơn đề nghị mở lớp học phần nộp về Phòng Đào tạo từ 

ngày 01 đến ngày 07 của ba tháng đầu mỗi kỳ học. 

7. Rút học phần đã đăng ký 

Việc rút học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau khi 

kết thúc đăng ký đến hết tuần học thứ 12 của học kỳ chính hoặc hết tuần học thứ 2 của 

học kỳ phụ và không quá 2/3 thời gian học của học phần rút bớt. 

Trường hợp sinh viên rút học phần do vi phạm điều kiện tiên quyết, do cảnh báo 

học tập, trước thời điểm bắt đầu học kỳ của khóa học theo kế hoạch đào tạo thì những 

học phần được rút sẽ không mất học phí. Tất cả các trường hợp khác, rút học phần đều 

không được trả lại học phí. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên 

trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như 

tự ý bỏ học và phải nhận điểm F. 

Điều kiện được rút học phần đã đăng ký 

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng Đào tạo của Trường; 

b) Được cố vấn học tập chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng; 

c) Sau khi rút vẫn đảm bảo số lượng tín chỉ tối thiểu 

8.Đăng ký học lại, thi và học cải thiện điểm 

a) Các học phần có điểm F sẽ không được tích luỹ trong kết quả học tập. sinh 

viên có các học phần bắt buộc bị điểm F (điểm <4,0) phải đăng ký học lại các học 

phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. Đối với 

học phần tự chọn nếu chưa đạt (điểm <4,0), sinh viên có thể đăng ký học lại học phần 

đó hoặc chọn học phần tự chọn khác cùng nhóm theo quy định trong CTĐT. 

Sinh viên có điểm học phần không đạt phải đăng ký học lại theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 2 của Quy định này; điểm lần học cuối là điểm chính thức của học phần. 

b) Đối với học phần đã có kết quả đạt điểm C hoặc D, sinh viên được phép đăng 

ký học lại để cải thiện điểm; điểm cao nhất của các lần học là điểm chính thức của học 

phần và được tính vào điểm trung bình tích lũy. 

Thủ tục đăng ký học lại giống như thủ tục đăng ký học phần lần đầu. 

Điều 12. Tổ chức giảng dạy và học tập 

1. Yêu cầu về tổ chức giảng dạy và học tập: 
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a) Phát huy năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giảng 

viên, phù hợp với quy định về chế độ làm việc của giảng viên; 

b) Phát huy vai trò chủ động đồng thời đề cao trách nhiệm của sinh viên; tạo điều 

kiện và động lực để sinh viên nỗ lực học tập; giữ vững kỷ cương học đường, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả đào tạo; 

c) Có cơ chế thanh tra, giám sát nội bộ và có hệ thống cải tiến chất lượng dựa 

trên thu thập, đánh giá ý kiến phản hồi của sinh viên. 

2. Dạy và học trực tuyến: 

a) Nhà trường tổ chức các lớp học hình thức trực tuyến khi đáp ứng các quy định 

hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua 

mạng; với các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp 

học hình thức trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học phương thức trực tiếp; 

b) Tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp 

học trực tuyến. Khoa/ Bộ môn đề xuất và Hiệu trưởng phê duyệt nội dung, số tiết 

giảng dạy trực tuyến đối với từng học phần trong chương trình. Trong trường hợp 

thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN.  

3. Hiệu trưởng quy định cụ thể: 

a) Việc phân công giảng viên cho các lớp học, giảng viên giảng dạy, giảng viên 

hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tập, đồ án, khóa luận và 

thực hiện các hoạt động học tập khác; 

b) Việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về các điều kiện bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả học tập đối với tất cả các lớp học của Trường và công khai ý kiến phản hồi 

của sinh viên, bao gồm nội dung, mức độ, hình thức công khai; 

c) Trách nhiệm và quyền hạn của giảng viên được phân công giảng dạy hoặc 

hướng dẫn sinh viên; trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn và các đơn vị quản lý, 

hỗ trợ liên quan; 

d) Trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên khi tham dự các lớp học, tham gia thí nghiệm, 

thực hành hoặc được giao thực tập, thực tập, đồ án, khóa luận và các hoạt động học tập khác. 

Điều 13. Nghỉ ốm 

Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải có đơn xin 

phép nghỉ gửi phòng CTHSSV trong vòng 01 tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy 

chứng nhận của bộ phận y tế Nhà trường hoặc của cơ quan y tế địa phương hoặc của 

bệnh viện tuyến huyện trở lên. Phòng CTHSSV chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận 

và xử lý đơn xin phép nghỉ ốm của sinh viên. 

Điều 14. Cảnh báo học tập, buộc thôi học 

1. Cảnh báo học tập: Cảnh báo học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp 

cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và xây dựng kế hoạch học tập thích hợp để có 

thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Cuối mỗi học kỳ 

chính, sinh viên bị cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện sau đây: 
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* Cảnh báo học tập theo điểm TBCHK: 

 Điểm TBCHK: dưới 0,8 đối với học kỳ đầu khoá học; dưới 1,00 đối với các học 

kỳ tiếp theo; 

* Cảnh báo học tập theo điểm TBCTL: 

Xếp năm đào tạo 
Khối lượng 

kiến thức tích lũy 

Điều kiện 

cảnh báo học vụ 

Sinh viên năm thứ nhất Dưới 30 tín chỉ; ĐTBCTL < 1,2 

Sinh viên năm thứ hai Từ 30 đến 59 tín chỉ; ĐTBCTL < 1,4 

Sinh viên năm thứ ba Từ 60 đến 89 tín chỉ; ĐTBCTL< 1,6 

Sinh viên năm thứ tư Từ 90 đến 119 tín chỉ; 

ĐTBCTL< 1,8 Sinh viên năm thứ năm Từ 120 đến 149 tín chỉ; 

Sinh viên năm thứ sáu Từ 150 tín chỉ trở lên; 

Cảnh báo học tập được công khai và không thay đổi trong toàn khóa học. 

2. Sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

a) Số lần cảnh báo học tập vượt quá 02 lần liên tiếp; 

b) Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định; 

c) Nghỉ học tạm thời quá thời gian cho phép; 

d) Tự ý bỏ học từ 01 học kỳ chính trở lên; 

e) Không đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp; 

g) Có điểm rèn luyện cả năm học thuộc loại kém lần thứ 02; 

h) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ. 

Các vi phạm khác được xử lý theo các quy định hiện hành của Nhà trường. 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình những 

sinh viên bị cảnh báo học vụ, xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học theo quy định. 

i) Những trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng báo cáo Giám đốc ĐHTN xem xét, 

quyết định. 

3. Trong vòng 01 tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, Nhà trường ra 

thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp Trường có các 

chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn thì sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại 

các điểm a, b khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và 

được bảo lưu một phần kết quả học tập trong chương trình cũ. Trường hợp chuyển trường 

trong ĐHTN phải được sự đồng ý của Giám đốc ĐHTN.  

Hiệu trưởng quy định quy trình, thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học; việc 

thông báo hình thức áp dụng tới sinh viên; việc bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy 

trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP 

 

Điều 15. Đánh giá và tính điểm học phần 

1. Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối 

với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có 01 điểm đánh giá. Các điểm 

thành phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

2. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy 

theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi là điểm học 

phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: 

Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái 

độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa 

học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học 

phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. 

Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá, trọng số của mỗi điểm thành phần, 

cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do Khoa/Bộ môn đề xuất, Hiệu trưởng phê 

duyệt và được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần. Hình thức đánh giá 

trực tuyến có quy định riêng đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh 

giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm của mỗi học phần. 

Trong trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng quy định về đánh giá học phần và trọng 

số điểm đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến. 

3. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. 

Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành được làm tròn đến một chữ số thập phân 

là điểm của học phần thực hành (một số học phần đặc thù sẽ có hướng dẫn riêng). 

4. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm 

đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

5. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

a) Loại đạt:  

A (từ 8,5 đến 10);  

B+ (từ 7,7 đến 8,4); 

B (từ 7,0 đến 7,6);  

C+ ( từ 6,2 đến 6,9); 

C (từ 5,5 đến 6,1); 

D+ (từ4,7 đến 5,4); 

D (từ 4,0 đến 4,6); 

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0); 

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung 

học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các ký hiệu sau:  
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I - Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra 

X - Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu; 

d) Đối với những học phần được Nhà trường miễn học và công nhận tín chỉ, cho 

phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng ký hiệu R viết kèm với kết quả; 

Các học phần được miễn sẽ không tính vào điểm trung bình chung học kỳ 

(ĐTBCHK) và điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL). Sinh viên đủ điều kiện miễn 

học phải làm đơn kèm theo giấy tờ hợp lệ. Đơn xin miễn học phần phải có ý kiến của 

CVHT và chuyển về phòng Đào tạo trong thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ. 

đ) Đối với những học phần chỉ yêu cầu đạt (điểm từ 5,0 trở lên), không tính vào 

điểm trung bình học tập, khi xếp mức đánh giá sử dụng ký hiệu P.  

6. Việc xếp loại các mức điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F được áp dụng cho 

các trường hợp sau đây: 

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả 

trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0; 

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà 

trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ; 

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua. 

7. Việc xếp loại ở mức điểm ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 6 Điều 

này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm quy chế thi, có quyết định phải 

nhận mức điểm F. 

8. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm 

hoặc tai nạn không thể tham dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được Trưởng Khoa/Bộ 

môn phụ trách học phần, các phòng chức năng hoặc đoàn thể có liên quan xác nhận đủ 

điều kiện nhận điểm I; 

b) Sinh viên không thể tham dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách 

quan, được trưởng Khoa/Bộ môn phụ trách học phần chấp thuận. 

Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường quy định, trước khi bắt đầu 

học kỳ kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận 

còn nợ để được chuyển điểm. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thi lần trước, sinh viên 

nhận điểm I phải hoàn tất các điểm học phần. Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không có 

đủ điểm để đánh giá học phần, điểm I được chuyển thành điểm F.Trường hợp sinh viên 

chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không phải trường hợp bị buộc thôi học thì 

vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp. 

Thủ tục nhận điểm I: sinh viên phải làm đơn, đơn có xác nhận của Bộ môn, phòng 

chức năng hoặc đoàn thể có liên quan kèm theo minh chứng nộp về Phòng Đào tạo để 

Phòng Đào tạo xét duyệt.  

9. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà bộ 

phận quản lý đào tạo của Trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh 

viên từ khoa quản lý chuyên môn chuyển đến. 
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10. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau: 

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D 

trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để 

giúp sinh viên học vượt; 

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ Trường 

khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình đào tạo. 

Điều 16. Tổ chức thi, điều kiện dự thi kết thúc học phần 

1. Cuối mỗi học phần hoặc học kỳ, Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần.  

2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần 

đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. Hiệu trưởng quy định cụ thể thời gian dành cho 

ôn thi, thời gian thi, việc làm đề thi, coi thi, việc hoãn thi và miễn thi. 

3. Điều kiện để sinh viên được dự thi kết thúc học phần như sau: 

a) Sinh viên phải đảm bảo trên 80% số tiết lên lớp của học phần kể cả lý thuyết 

và thảo luận (bao gồm cả hình thức đào tạo trực tuyến) và 100% số tiết thực hành, thí 

nghiệm, thực tập của học phần, tham gia đủ các buổi trực được phân công, hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định mới được dự thi kết thúc học phần; 

b) Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, sinh viên bị đình chỉ thi kết thúc học 

phần do khoa/bộ môn trực tiếp giảng dạy đề nghị và gửi đến phòng Thanh tra Khảo thí 

và Đảm bảo chất lượng Giáo dục (TTKT&ĐBCLGD) trước ngày thi kết thúc học phần 

ít nhất 03 ngày, Trưởng phòng TTKT&ĐBCLGD có trách nhiệm duyệt danh sách đình 

chỉ thi. Danh sách thi do văn phòng Khoa/bộ môn in gửi phòng TTKT&ĐBCLGD 

chậm nhất 03 ngày trước ngày thi. 

Sinh viên không đủ điều kiện dự thi KTHP (cấm thi) phải nhận điểm 0 học phần 

đó. Trường hợp sinh viên nghỉ buổi thực hành, thí nghiệm, thực tập, trực bệnh viện, Giáo 

dục quốc phòng, Giáo dục thể chất có lý do chính đáng và được Khoa/Bộ môn, Trung 

tâm chấp thuận, sinh viên được phép học bù, trực bù để đủ điều kiện dự thi. 

Điều 17. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần 

1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định 

trong chương trình đào tạo. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện 

theo quy định của Hiệu trưởng. 

2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), 

vấn đáp, thi trên bệnh nhân, làm bệnh án, báo cáo chuyên đề, tiểu luận, OSPE, 

OSCE...hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.  

3. Chấm thi kết thúc các học phần lý thuyết, tiểu luận do hai giảng viên đảm 

nhiệm. Hiệu trưởng quy định việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ 

các bài thi sau khi chấm. Thời gian lưu giữ các bài thi thực hiện theo Quy định về thời 

hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. 

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn 

đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm 
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thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng khoa/bộ 

môn quyết định. 

Điểm thi kết thúc học phần và các điểm thành phần phải ghi vào bảng điểm theo 

mẫu thống nhất của Trường. 

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính 

đáng phải nhận điểm 0.  

6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng sẽ được dự thi ở kỳ thi kết thúc học 

phần được tổ chức sau đó, điểm thi kết thúc học phần được tính là điểm thi lần đầu. 

 Điều 18. Thực tập tốt nghiệp, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp 

 1. Đầu học kỳ 2 năm học áp cuối của khóa học, các sinh viên được đăng ký làm 

đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy 

định như sau: 

 a) Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của 

Trường. Khối lượng cụ thể của đồ án, khóa luận tốt nghiệp do Hiệu trưởng quy định. 

 b) Học và thi một số học phần chuyên môn: Sinh viên không được giao làm đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký học một số học phần chuyên môn, để lũy đủ số 

tín chỉ quy định của chương trình. 

 2. Tùy theo đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng quy định 

 a) Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp; 

 b) Hình thức và thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; 

 c) Hình thức chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; 

 d) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa quản 

lý chuyên môn đối với sinh viên trong thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. 

 3. Nhà trường có thể bố trí thời gian làm khóa luận tốt nghiệp kết hợp với thời 

gian thực tập chuyên môn cuối khóa. 

 Điều 19. Đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

 1. Hiệu trưởng quy định cách thức đánh giá khóa luận tốt nghiệp. Việc đánh giá 

khóa luận tốt nghiệp do ít nhất hai giảng viên đảm nhiệm. 

 2. Điểm của khóa luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10 và được tính 

vào điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học. 

 3. Sinh viên có khóa luận tốt nghiệp bị điểm F, phải đăng ký làm lại khóa luận tốt 

nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên ngành để thay thế, đảm bảo tổng 

số tín chỉ của các học phần học thêm tương đương với số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp. 

4. Nhà trường quy định cụ thể về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực 

tuyến dành cho các chương trình, hệ đào tạo tại Trường. 

 Điều 20. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

 1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 

yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

 b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 
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 c) Tại 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; 

 d) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất; 

 đ) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với Nhà trường; 

 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 khóa học. 

 2. Sau mỗi đợt sinh viên thực tập tốt nghiệp, hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các 

điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những 

sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. 

3. Căn cứ đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, những sinh viên đủ điều kiện tốt 

nghiệp được Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 

03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành 

nghĩa vụ với Nhà trường. 

4. Sinh viên hoãn xét tốt nghiệp: Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 

theo chương trình chuẩn nhưng muốn hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải 

làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp nộp cho Phòng Đào tạo trước thời điểm xét và chỉ 

được hoãn tối đa 01 năm. 

5. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được nhận: Bằng tốt nghiệp Đại học và Phụ lục văn bằng.   

Điều 21. Thực tập tốt nghiệp 

 1. Đợt thực tập tốt nghiệp (TTTN) giúp cho SV có thể hoàn thiện các kỹ năng, 

kiến thức cơ bản và thái độ đối với ngành nghề đào tạo và được đánh giá như một học 

phần thực hành.  

2. Thực tập tốt nghiệp được bố trí vào học kỳ chính của năm học cuối khóa, có 

khối lượng ít nhất 4 tín chỉ cho mỗi chương trình đào tạo. 

3. Thực tập tốt nghiệp được tiến hành tại các cơ sở y tế hoạt động theo đúng 

chuyên môn, phù hợp với mỗi chương trình đào tạo, nhằm giúp sinh viên được tiếp 

cận với thực tập; có điều kiện làm việc độc lập; xây dựng và phát triển các kỹ năng, 

năng lực cần thiết; tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.   

Điều 22. Khóa luận tốt nghiệp 

1. Khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho những sinh viên có đủ trình độ, năng lực làm 

đề tài nghiên cứu về một phạm vi nhỏ trong nội dung được đào tạo. Sinh viên có điều kiện 

làm quen với nghiên cứu khoa học, đồng thời có thêm kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu. 

2. Sinh viên đủ tiêu chuẩn quy định được làm khóa luận tốt nghiệp. Điều kiện để sinh 

viên được thực hiện khóa luận tốt nghiệp do Hiệu trưởng quy định. 

Điều 23. Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học 

1. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ hoặc sau từng 

năm học, dựa trên kết quả các học phần nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo 

mà sinh viên đã học và có điểm theo các tiêu chí sau đây: 

a) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, 

trong một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khóa học; 
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b) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học (số 

tín chỉ tích lũy), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ; 

c) Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kỳ 

(điểm trung bình học kỳ), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ 

đầu khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm chính thức của học phần và 

trọng số là số tín chỉ của học phần đó. 

2. Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây: 

A quy đổi thành 4,0; 

B+ quy đổi thành 3,5; 

B quy đổi thành 3,0; 

C+ quy đổi thành 2,5; 

C quy đổi thành 2,0; 

D+ quy đổi thành 1,5; 

D quy đổi thành 1,0; 

F quy đổi thành 0. 

3. Những điểm chữ không được quy định tại khoản 2 Điều này không được tính 

vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm 

trong yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên. 

4. Điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học, điểm trung bình tích lũy được 

tính theo công thức dưới đây và được làm tròn đến 02 chữ số thập phân, trong đó: 

 

 A là điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy 

 ailà điểm của học phần thứ i 

 ni là số tín chỉ của học phần thứ i 

 n là tổng số học phần 

 Điểm trung bình học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính 

theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình học kỳ và điểm 

trung bình tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp 

được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi. 

5. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình 

năm học hoặc điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4 như sau: 

 Từ 3,60 đến 4,00: Xuất sắc; 

 Từ 3,20 đến cận 3,60: Giỏi; 

 Từ 2,50 đến cận 3,20: Khá; 

 Từ 2,00 đến cận 2,50: Trung bình; 

 Từ 1,00 đến cận 2,00: Yếu; 

 Dưới 1,00: Kém. 
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Điều 24. Xếp hạng năm đào tạo và học lực 

1. Sau mỗi học kỳ, sinh viên được xếp trình độ năm học căn cứ số tín chỉ tích lũy 

được từ đầu khóa học (gọi tắt là N) và số tín chỉ trung bình một năm học theo kế hoạch 

học tập chuẩn (gọi tắt là M), cụ thể như sau: 

a) Trình độ năm thứ nhất: N < M; 

b) Trình độ năm thứ hai: M  N < 2M; 

c) Trình độ năm thứ ba: 2M  N < 3M; 

d) Trình độ năm thứ tư: 3M  N < 4M; 

đ) Trình độ năm thứ năm: 4M  N < 5M; 

e) Trình độ năm thứ sáu: 5M  N < 6M. 

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình tích lũy, sinh viên được xếp hạng 

về học lực như sau: 

a) Hạng bình thường: Điểm trung bình tích lũy đạt từ 2,00 trở lên; 

b) Hạng yếu: Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa phải trường hợp 

bị buộc thôi học. 

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được tính vào kết quả học tập trong học kỳ 

chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực. 

Điều 25. Thông báo kết quả học tập 

1. Điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thi giữa học phần được cán bộ giảng dạy 

thông báo tại lớp. Điểm TKTHP được khoa/bộ môn quản lý học phần nhập vào phần 

mềm quản lý đào tạo chậm nhất 10 ngày sau ngày thi kết thúc học phần. Khoa/bộ môn 

quản lý học phần xử lý tất cả khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do 

khoa/bộ môn quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian 01 tuần kể từ ngày công bố điểm. 

Điểm học phần sẽ được đưa lên trang cá nhân của sinh viên sau khi kết thúc kỳ học.  

2. Cuối mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo tính ĐTBCHK, ĐTBCTL, thông báo cho 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên; CVHT và sinh viên. Kết thúc khoá học, Phòng Đào 

tạo cấp phụ lục văn bằng cho những sinh viên được công nhận tốt nghiệp. 

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình 

những sinh viên bị cảnh cáo học vụ, bị xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học. 

 Điều 26. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương 

trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo 

 1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc 

song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy của 

toàn khóa học, như sau: 

 a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,60 đến 4,00. 

 b) Loại giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,20 đến cận 3,6. 

 c) Loại khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,50 đến cận 3,20. 

 d) Loại trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,00 đến cận 2,50. 

 Thông tin về bằng tốt nghiệp của sinh viên phải được công khai trên trang 

thông tin điện tử của Trường. 
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 2. Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và 

giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ 

quy định cho toàn chương trình; 

 b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 

 3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào phụ lục văn bằng theo từng học phần.  

 4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 20 của 

Quy định này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành đào tạo khác nhau, 

thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương ứng với các ngành đào tạo đó. 

 5. Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều 

kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 

hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, 

trong thời hạn tối đa 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn 

thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp. 

 6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận về các học phần đã tích lũy 

trong chương trình của Trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm 

đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại Điều 28của Quy định này. 

7. Trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp một lần trong mỗi năm cho sinh viên 

tốt nghiệp. Trong khi chờ nhận bằng, sinh viên đã tốt nghiệp có thể làm đơn xin cấp 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

8. Thủ tục thanh toán ra trường 

Sau khi đã có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên liên hệ phòng Công tác học 

sinh, sinh viên để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh toán ra trường.  

9.Quản lý bằng tốt nghiệp 

Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. Trường hợp bằng bị mất hoặc bị hỏng, sinh viên có 

thể nộp đơn cho phòng Công tác học sinh, sinh viên để xin cấp Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp thay thế Bằng đã mất. 

 

Chương IV 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

Điều 27. Nghỉ học tạm thời, thôi học 

1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang; 

b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, 

giải đấu quốc tế; 

c) Bị ốm, thai sản, hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của y tế 

trường, hoặc của cơ quan y tế địa phương hoặc của bệnh viện cấp huyện trở lên; 

d) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở Trường và 

không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học được quy định tại khoản 2 Điều 
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14 của Quy định này hoặc xem xét kỷ luật và phải đạt điểm trung bình tích lũy không 

dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian 

học chính thức quy định tại khoản 6 Điều 3 của Quy định này. 

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại Trường, phải có đơn 

xin quay trở lại học gửi Hiệu trưởng ít nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới. 

3. Sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi 

học hoặc xem xét kỷ luật. Những sinh viên này muốn quay trở lại học phải dự tuyển 

đầu vào như những thí sinh khác. 

Hiệu trưởng quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm 

thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập 

đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học. 

4. Phòng Công tác học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ nghỉ học tạm thời của sinh viên. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 2 tuần, nếu được 

chấp thuận sinh viên sẽ nhận được quyết định cho phép nghỉ học của Hiệu trưởng. 

Về học phí, nếu sinh viên có quyết định nghỉ học tạm thời trong thời hạn đóng học 

phí của học kỳ, sinh viên sẽ được rút học phần và miễn đóng học phí.  

Điều 28. Chuyển ngành, chuyển nơi học, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển hình thức học 

1. Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo 

khác của Trường hoặc của ĐHTN khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không 

thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại 

khoản 6 Điều 3 của Quy định này; 

b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo đó trong 

cùng khóa tuyển sinh; 

c) Nhà trường có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo 

đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng các trường (nơi chuyển đi và chuyển đến). 

2. Sinh viên được xét chuyển cơ sở đào tạo nếu có các điều kiện sau đây: 

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không 

thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại 

khoản 6 Điều 3 của Quy định này; 

b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa 

tuyển sinh tại nơi chuyển đến; 

c) Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng 

lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

d) Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến; 

đ) Hoàn thành đầy đủ tài chính và các nghĩa vụ khác với Nhà trường đến thời điểm chuyển đi. 

3. Thủ tục chuyển cơ sở đào tạo như sau: 
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a) Sinh viên xin chuyển cơ sở đào tạo phải làm hồ sơ xin chuyển theo quy định 

của cơ sở đào tạo; 

b) Thủ trưởng cơ sở đào tạo có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận 

hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các 

học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học 

bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở cơ sở đào tạo sinh viên xin chuyển đi và cơ 

sở đào tạo xin chuyển đến. 

 Điều 29. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ 

 1. Kết quả học tập của sinh viên đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một 

ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ 

sở đào tạo khác (gồm cả các Trường khác của ĐHTN) được Nhà trường xem xét công 

nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học. 

 2. Hội đồng chuyên môn của Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ 

trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá 

học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ: 

 a) Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần; 

 b) Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần; 

 c) Công nhận, chuyển đổi theo cả chương trình đào tạo. 

 3. Trường công khai quy định việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín 

chỉ. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng 

học tập tối thiểu của chương trình đào tạo. 

 Điều 30. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo 

1. Nhà trường xây dựng và ban hành quy định về việc công nhận lẫn nhau về quy 

trình đào tạo, nội dung đào tạo và giá trị của tín chỉ làm căn cứ cho phép sinh viên của 

Trường được học một số học phần tại Trường khác trong ĐHTN hoặc cơ sở đào tạo 

khác ngoài ĐHTN (nếu có) và ngược lại. 

2. Hiệu trưởng Nhà trường thống nhất với Hiệu trưởng của cơ sở đào tạo khác về số lượng tín 

chỉ mà sinh viên tích lũy, không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo. 

 3. Trong hợp tác đào tạo giữa các cơ sở đào tạo, việc đánh giá và công nhận lẫn 

nhau số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở phối hợp đào tạo khác không vượt 

quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo. 

4. Hiệu trưởng quy định cụ thể về điều kiện trao đổi sinh viên, hợp tác đào tạo, 

việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên khi thực hiện 

chương trình đào tạo và công khai trên trang thông tin điện tử của Trường. 

Điều 31. Học cùng lúc hai chương trình 

1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai 

tại Trường hoặc Trường khác thuộc ĐHTN để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. 

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình: 

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở 

chương trình thứ nhất; 

b) Được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng 

ký, sinh viên phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây: 
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- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng 

ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều 

kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình 

tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới 2,00 hoặc thuộc diện cảnh cáo kết quả học 

tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi 

danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai. 

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là 

thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 6 Điều 3 của Quy 

định này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học 

phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. 

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt 

nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét 

tốt nghiệp chương trình thứ hai. 

Điều 32. Học liên thông đối với người có văn bằng khác 

1. Người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng thuộc nhóm 

ngành sức khỏe được dự tuyển và học liên thông lên trình độ đại học thuộc các ngành 

đào tạo của Trường theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

quy định của ĐHTN và của Trường. 

2. Người đã tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành sức khỏe được dự tuyển và học 

liên thông các ngành đào tạo của Nhà trường. 

3. Sinh viên liên thông thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo kế 

hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo. Trên cơ sở công nhận và 

chuyển đổi tín chỉ, sinh viên được miễn trừ các học phần tương ứng với những khối 

lượng học tập đã tích lũy theo quy định tại Điều 29 của Quy định này. 

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển sinh. 

Điều 33. Xử lý vi phạm đối với sinh viên  

1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, dự án, thi 

giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khóa luận tốt nghiệp, nếu vi 

phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm. 

2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ 

học tập 01 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với 

trường hợp vi phạm lần thứ hai. 

3. Sinh viên sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều 

kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. 

4. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và 

khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của 

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 34. Chế độ báo cáo, lưu trữ, công khai thông tin 

1. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm: 

a) Trường báo cáo ĐHTN về số liệu sinh viên tuyển mới, tốt nghiệp, thôi học và đang 

học trong năm, dự kiến tốt nghiệp trong năm sau, tốt nghiệp đã có việc làm trong thời gian 12 

tháng; phân loại theo đối tượng đầu vào, ngành đào tạo, khóa đào tạo và hình thức đào tạo; 

b) Trường báo cáo ĐHTN, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cử sinh viên đi đào tạo 

về tình hình tuyển sinh và đào tạo cử tuyển. 

2. Trường có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản an toàn các tài liệu liên quan tới công 

tác đào tạo theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN ban hành. 

a) Quyết định trúng tuyển, bảng điểm gốc, quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ 

gốc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên là tài liệu lưu trữ được bảo quản vĩnh viễn 

tại Trường; 

b) Tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo được lưu trữ, bảo quản trong suốt quá trình đào tạo; 

c) Việc tiêu hủy tài liệu liên quan tuyển sinh, đào tạo hết thời gian lưu trữ được 

thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

3. Nhà trường công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị trước khi tổ chức đào tạo: 

a) Quy định của Trường đối với các hình thức đào tạo và các quy định quản lý 

đào tạo có liên quan; 

b) Quyết định mở ngành và các điều kiện đảm bảo chất lượng; 

c) Thông báo tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành; 

d) Các minh chứng về việc các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 

1. Quy định này áp dụng từ năm học 2021 - 2022, cho tất cả các khóa đào tạo trình 

độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.  

2. Những văn bản trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực thi hành. 

Những trường hợp đặc biệt nằm ngoài quy định này, Phòng Đào tạo sẽ xem xét, và xin 

ý kiến Ban giám hiệu để giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có thể điều chỉnh một số quy định cho phù 

hợp với tình hình thực tế./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng 
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THONG BAO
Vd viQc phdng ngira, ngin chin tuy6n truydn ph6t tri6n d4o tr6i ph6p

trong sinh viGn

. HIEUTRT,ONG

DAI HQC THAI NGUYEN
TRIJONG DAI HQC Y DTIqC

Noi nhQn:
- Cic phdng, khoa, b0 m6n;
- C6c l6p sinh vi€n;
- Luu VT, CT-HSSV.

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tu do - Hanh phric

EU TRI,ONG

*
o Y-DUOC
1,t,

guy6n Ti5n Dfrng

Thdi gian gdn d6y, xu6t hign tinh tr4ng mQt s5 ngudi tq xtmg lA thenh vi6n cta H6i
thrffi crla Dric Chria trdi d6n khu vuc trudng hec, ki tfic x6, x6m trg cria sinh vi6n dti

tuy0n truydn d4o tr6i ph6p, du d6 hgc sinh sinh vi€n tham gia. HiCn t4i, Truorg Dqi hqc Y
Dugc Thrii Nguy6n dd c6 sinh vi€n tham gia viro HQi ndy, da bi co quan chfc ndng l{p
bi6n bin, grii th6ng b6o d6n nhi trudng, nhd trudng dd xdt kj' ludt ciic sinh viOn vi ph4m.

Thgc hiQn chi d4o cira BQ Girio duc vd Ddo tao, Dai hoc Thrii Nguy6n, nha truong

y6u cAu todn th6 c6n bQ, giang vi6n, giiio vi6n cht nhiQm - c6 vAn hqc t{p, ban crin sp l6p

vi todn th6 sinh vi€n nhd trudng thgc hiQn tOt m6t s6 nhiQm vu sau:

1, Ddi vdi crin bQ, giing viOn nhd trudng vd dQi ngu giiio vi6n chri nhiQm - c6 v6n

hgc tfp:
+ Tdng cudng c6ng tiic gi6o duc tuy6n truydn di5 hoc sinh sinh vi6n ndng cao nhdn

thr?c vd chinh tri, tu tudng, cinh gi6c tru6c 6m muu, thu doan dp d6. ldi kdo tham gia ciic

hQi, nh6m, ho4t dQng tin nguong, tdn gi6o trrii ph6p lu{t'

+ Thuc hi6n t6t cdng tiic qu6n ly, nam b6t tinh hinh di6n bi6n tu tuong cria hqc sinh

sinh vi6n, ttac biQt ld trCn c6c di6n ddn, mang xE hQi. TAng cudng c6ng t6c bio vQ, kii5m

so6t ngudi l4 ra vdo truhng hgc, ky tfc x6 d6 thuc hi€n cric hdnh vi vi ph4m ph6p luflt.

2, D6i vdi sinh vi6n:

+ Thuc hiQn t6t nhiqm vu cta sinh vi6n, hiiSu 16 quydn lgi. nghia vu vir c6c hanh vi

sinh vi6n kh6ng cluoc lirm (theo Quy ch6 c6ng tric sinh vifu Truong D?i hgc Y Duo. c ban

hanh kdm theo Quytit dinh s6 1123/QD-DHYD ngity 091812017 cria HiQu truong Tnrdng D4i

hgc Y Du-o. c); .t Ap t -t, nghi€m quy dinh: sinh vi6n kh6ng dugc to chuc. tham gia- truy€n bri

c6c ho4t dQng m6 tin di doan, c6c ho4t rlQng t6n gi6o tftii ph6p trong.vd ngodi nhd trudng vir c6c

hinh vi vi pham dao chic khac. D6ng thoi ph6t hiQn sdm nhftng phdn tu diin dp d6, truyen dao

trliLi ph6p vd th6ng b6o cho Phdng c6ng tric HSSV hoac luc lugng b6o v9 nhe truong ki.p thoi

xu ly.

+ T6t c6 c6c sinh vi€n tham gia sinh hoat t6n gi6o tr6i phdp, nriu c6 vdn ban ctia co quan

chric nlng y6u ciu nhd truong xem xdt, xri ly d6u bi lcl ludt <Iinh chi hoc t4p 02 hqc lcj,'

y6u cAu tAt ch cinbQ, giang vi6n, giiio vi6n chri nhiQm - cO 
"6n 

ho-c tap vd todn th6 sinh

vi€n nhd truong nghidm tuc thuc hi€n thdng brio nity.l. 12,y'tbF
[ 'n'

TRUONG
DAI
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DAI HOC THAI NGTJYEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
TRI/ONG DAI HQC Y - DUqC D0c hp - TE do - H4nh phric

So:Jp( /eD-DHYD Thdi NguyAn, n7dy.A- thdng 5 ndm 2022

QUYET DINH
Ban hirnh Quy ch6 vG cglglilg nggtrr hgglglulng D4i hgc y - Duqc

HIEU TRIIONG TRIJONG DAI HQC Y DI'qC

Cdn ct LuQt Gido dUc dai h7c ngay 18/6/2022; Luat sua ddi bo sung mot sd diiu
crta Lust Gido duc dqi hpc ngdy I 9/ I l/20 I B;

Cdn c* Ludt Gido duc ngdy I 4/6/20 I 9 ;

Cdn c* Nghi dlnh sii SltCp cia Chinh phr) ngay 4 thdng 4 ndm 1994 vi viQc thdnh
lQp Dqi hpc Thdi NguyAn;

Cdn ctr Ngh! dinh sii ggtZOlgUO-CP ngdy 30/12/2019 cin Chinh phtl quy dinh chi
ti1t vd hudng ddn thi hdnh mAt sii diiu cia Ludt st?a iloi. b6 sung mot s6 diiu cia Ludt
Gido duc dqi hpc;

Cdn cu Nghi dinh st; 84/2020/ND-CP ngdy 17/7/2020 cia Chinh phi quy dinh chi
ti6t m)t s6 diiu cila Ludt Gido duc,

Cdn ct Th6ng u sd t0/2016/TT-BGDDT ngdy 05/4/2016 cua BQ trudng Bp Gido

duc vd Ddo tqo ban hdnh Quy chd c6ng tdc sinh viAn d6i vdi chtong trinh ddo tao dai
hqc hQ chinh quy;

Cdn cri Th6ng tu sii IO.Z1ZO/ff-BGDDT ngdy 14/5/2020 cia BQ trudng 86 Gido
riuc vd Ddo tqo ban hdnh Quy chd 6 chirc vd hoat dQng ct)a dqi hpc vilngvd cdc co sd
gido dqc dqi hpc thdnh viin:

Cdn cti Quy& dinh sii ZZOZ\?O-OHTN ngdy 17/12/2021 cia Gidm d6c Dqi hqc

Thdi NguyAn ban hdnh Quy chii vi c6ng tdc ngudi hoc tai Dai hpc Thdi NguyAn;

Cdn cri Quy€t dinh s6 8|7/QD-DHTN ngdy 31/5/2020 cia Gidm ddc Dqi hoc Thdi

NguyAn ban hdnh Quy dinh tqm thdi i qudn l! ngrdi nudc ngodi hpc tQp tai Dsi hpc

Thdi NguyAn;

Cdn c* Qa, chd td chtc vd hoqt dQng ct)a trudng Dqi hpc Y Dto. c, Dai hoc Thdi

NgttyAn ban hdnh kim theo Quy€t dinh 29/QD-HDTTDHYD ngay 10/8/2020 dn HQi ding
ttdng Tnmng Dqi hoc Y Du.oc;

Theo di ngh! cia cdc 6ng Truhng ph6ng C6ng tdc hoc sinh sinh vi€n, phdng Ddo tao;

QUYfTD[NH:
Didu 1. Ban hdnh kdm theo Quy6t dlnh ndy Quy chii vA cdng tric ngudi hoc tai

Truong Dai hqc Y - Dugc;
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Di6u 2. Quy6t Ointr niry c6 hiQu lgc k€ tir ngdy ky vd thay th6 nhtng quy dinh
l^

trudc tldy v€ c6ng t6c sinh viOn, hoc vi6n sau dai hoc, luu hqc sinh... cria Nhd trudng.

Di6u 3. C6c 6ng @e) Truong phong C6ng tric HSSV, Phdng Ddo tao. K.i
ho4ch - Tdi chinh, ciic phdng ban, khoa vd b6 m6n cdn cri Quytlt <linh thi hdnh.

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 3 (thi hnnh);
- Luu VT, CT-HSSV, DT.

TRTIONG

IH
c

NguySn Ti5n Dfrng

D C

TRU.'NG
IHDA

Y-

o

*
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H
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DAI HQC THAI NGUYEN ceNG HoA xA ngr cnu xcnia vrET NAM
TRT,ONG DAI HQC Y DUgC l0p-Tudo-H anh phric

QUYCHf
- -l ^VG c6ng tic nguoi hgc t4i Trudng D4i hgc Y - Ducr. c

(Ban hdnh kim theo Quyiit dinh sii lcl /QD-DHYD ngdy y') thang 5 ndm 2022
cia HiAu ffrhng Trudng Dqi hpc Y - Dtqc, Dai hoc Thdi NguyAn)

Chuong I

NHTNG QUYDINH CHUNG

DiAu L Ph4m vi vir tl6i tucrng 6p dgng

l. Quy chii ndy quy dinh vti quytin vd nhiQm vu cta ngudi hqc; nQi dung c6ng tdc

ngudi hoc; hQ th6ng td chric, qu6n lii ngudi hoc; c6ng tdc thi dua, khen thuong vd ki,
lu{t ngudi hqc.

2. Quy ch6 ndy rip drlng d6i vdi nguoi hoc; cdc don vi, c6 nhan li€n quan trong
cOng tric ngudi hgc t4i Truong D4i hgc Y - Duoc, D4i hqc Th6i Nguy6n lvltit tit td

Nhd truong).

Didu 2. Mgc ilich c6ng tric ngucri hqc

1. 86o tl6m thgc hiQn muc ti0u gi6o dpc quy dlnh t4i Lu4t Gi6o dgc hiQn hdnh.

2. Bdo dim ngudi hoc duoc hu&ng cric quydn vir thgc hi6n cric nhi€m vU trong

Nhd truong.

Didu 3. YGu cAu c6ng t6c ngucri hgc

1. ThUc hiQn dring cht truong. duong l6i cira Ding, chinh srich, ph6p lu{t cria

Nhd nudc ViQt Nam vd c6c quy dinh hiQn hdnh.

2. 86o dim ddn chri, khdch quan, cdng bing, c6ng khai, minh bach.

3. C6ng t6c ngudi hgc ld c6ng tiic trong tdm cta Nhd trudng, cric phong, khoa, bQ

m6n bd tri ngu6n luc bio clam thgc hiQn ddy dri, hi€u qui c6ng tiic niry.

Di6u 4. Giii thich ttr ngfr

Trong Quy ch6 ndy ciic ttr ngfi sau ddy duo. c hi6u nhu sau:

l. Ngudi hpc'.bao g6m hgc sinh, sinh vi6n ciic h€ ddo tao; hoc vi€n th?c si hqc

viOn b6c si chuydn khoa, hgc vi6n bric si nQi tni, nghiOn criu sinh (NCS), thuc t6p sinh;

lru hoc sinh... theo quy dinh hiQn hdnh.

2. Lrru hoc sinft (LHS): lir ngudi nudc ngoiri hqc t&p tai Nha trucrng, duoc diro t4o

tu trinh d0 tlai hqc <I6n NCS, hgc t{p c6c chuong trlnh bdi dudng n6ng cao trinh d6;

thgc t{p sinh.

n
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Di6u 5. Quydn cia ngudi hgc

Nguoi hgc duo.c bio dim c6c quy6n theo quy dfnh cria Hi6n phdp vd ph6p luft
cria Nhd nudc Vi6t Nam, d6ng thdi duo. c bAo dAm c6c quyirn sau cl6y:

l. Duoc girio dqc, ddo tao tt€ phdt tri6n toan diQn vd phrit huy t6t nh6t tidm ning
cria ngudi hec; dugc t6n trong, binh dang vA co hQi hqc tip, ph6t tritin tiri ning, ndng

khi6u. d6i moi sdng tao. tu vAn vi6c liim vri khoi nghi€p.

2. Dugc hSc 6p, rdn luyQn trong mdi truong gi6o duc, ddo tao an toin, ldnh mAnh.

3. Eugc ptr6 Uitin nQi quy. quy ch6. quy dinh cta Nhd truong, c6c co sd thuc

hdnh; c6c chii d6, chinh s6ch li6n quan <l6n ngudi hoc; duoc tham gia j kiiln vdo quii

trinh xdy dgng nQi quy, quy dinh cria Nhd trudng c6 li€n quan t6i ngudi hoc.

4. Dugc hoc theo ti6n tI6 nhanh, titin ttQ chfm, hoc ctng hic hai chuong trinh, hoc

chuylin ti6p, nghi hgc tam thdi, chuy6n trudng vd cdc quydn kh6c theo quy ch6 ddo tao

hiQn hanh.

5. Dugc sri dgng co sd vft ch6Lt, thu vien, trang thiist b!, phuong ti6n phuc vu c6c

ho4t dQng hqc tflp, vf,n h6a, v6n nghQ, th6 dpc, th6 thao cria Dai hoc Thrii Nguy€n

lvilit tit la DHTN) vd Nhd truong theo quy dinh.

6. Duo. c tr.uc ti6p hodc thdng qua d4i diQn hqp ph6p kitln ngh! vdi Nhd trudng va

phdng, khoa, b0 m6n, b6o vQ quy6n vri lqi ich hqp phep cria ngudi hoc.

7. Duoc ct ngudi dpi diQn tham gia HQi d6ng truong theo quy tllnh, duoc tham

gia ho4t dQng cfia dodn thti, t6 chuc xi hQi do Nhd truong to chric theo quy tlinh cta
phrip lu{t.

8. Dugc hudng ciic ctr6 a6, ctrintr s6ch theo quy dlnh cria phrip lu4t.

9. Dugc xem xdt ti6p nh{n vdo d nQi tru theo quy dinh.

10. Duo. c Nha truong t4o dieu ki€n trong hqc tdp. nghiCn cuu khoa hoc, rdn luyQn

vd tham gia ciic ho4t tlQng ngo4i kh6a theo quy dinh; duoc tham gia c6c chuong trinh

hqc tdp, thgc t{p vd trii nghiQm d nudc ngodi theo quy <l!nh.

ll. Duoc c6p vAn bdng, chung chi, gi6y x6c nh4n sau khi t6t nghiCp vir hoirn

thinh chuong trinh ddo tao theo quy dlnh hi€n hirnh.

12. QuyAn cria ngudi hqc kh6ng t6ch rdi nghia vu c6ng dAn ViQt Nam.

1 3. E6i vdi ngudi hgc ld luu hoc sinh

LHS duo.c drim b6o quydn cta nguoi hoc theo quy dinh ttr k-lroin I d6n khoin I I

Didu niry, ddng thdi dugc clAm b6o c6c quydn sau:

I
)

I

i

61



J

a) LHS tluqc vd nudc nghi hd, nghi 10, dugc moi thin nhdn d6n thdm theo quy

dinh cta Viet Nam; duoc nghi phep. nghi dm hoqc nghi d6 chira b6nh khi c6 gi6y xdc
"tnhin cta co quan y t6 vir su d6ng y cua Nhd truong.

b) LHS hiQp dinh ttugc huong c6c ti6u chuAn, ch6 ct6 theo ciic quy dinh hiQn

hdnh cta Vi€t Nam vd c6c di6u udc qu6c ti! md ViQt Nam ld thirnh vi€n.

c) Tfp th6 LHS cirng mQt nudc, ctng hoc tai m6t don vi ho4c ctng sinh hoat

trong m6t khu nQi tru <Iugc cu d4i diQn Oe tam OAu m6i IiCn h6 voi Nhd truong d6 gini
i ,-

quy6t nhfrng vi€c co lidn quan d6n tfp th€ LHS nu6c minh.

d) Dugc b6o hQ v€ lSnh su, dugc hd trg giiri quy6t nhiing v6n dd vC lanh su ve

tu phap theo quy tlinh.

Ditiu 6. NhiQm vq crfia ngucri hgc

Ngudi hgc phii turin tht ciic quy dinh cta Hi6n phrip, ph6p luflt cria Nhd nudc

Vigt Nam, tt6ng thdi thr,rc hiQn c6c nhiQm vu sau:

L Ch6p hinh crlc quy ch6, quy dinh cta BQ Girio dpc vd Diro t4o, BQ Y t6,

DHTN, Nhir trudng, c6c co sd thqc hdnh vir ciic co quan qudn lj li€n quan.

2. Hqc t|p, rdn luyOn theo chuong trinh, k6 hoach cria Nhd trudng; chri dQng, tich

cuc tu hoc t4p, ty nghi€n cuu, s6ng tao, rdn luyQn d4o tltc, l6i s6ng vdn h6a, k! ndng

s6ng, k! n6ng nghd nghiQp vd rdn luyQn thti ch6t.

3. Thgc hiQn nghiOm ttc quy t6c vin h6a img xt trong truong hoc. T6n trong

vi€n chric, ngudi lao dQng cta Nhd trudng, ciic co so thuc hirnh; doan k6t, girip <lO

l6n nhau trong hgc t{p, rdn luyQn.

4. Tham gia b6o hi6m y td vir khrim suc kh6e theo quy dinh hien hdnh.

5. Thuc hiQn nghia vu vd tdi chinh theo quy dinh.

6. Tham gia gi[ gin, bdo vQ trii sin; x6y dpg, b6o vQ vir phrit huy truydn th6ng

cta Nhd truong.

7. Tham gia c6c hopt dQng ngo4i kh6a, tham gia lao dQng c6ng ich, hopt dQng

tinh nguyQn, ho4t dQng xd hQi vi cQng <tdng, ho4t dQng b6o vQ m6i trudng phtr hqp vdi

ning luc vd stc kh6e theo quy dlnh cria Nhd trudng.

8. Tham gia phdng, chdng vd kip thdi biio crio nhirng ti€u cgc, gian lAn trong hgc

tflp, thi cri vi nhirng hinh vi vi ph4m phdp luft, vi pham nQi quy, quy ch6 kh6c cria

ngudi hec, vi€n chric, ngudi lao cl6ng trong Nhir trudng.

9. Tham gia c6ng tric b6o tt6m an ninh, trat tu, an toan trudng hoc; an toirn giao

th6ng; phong chiiy, chira chiiy, b6o vQ m6i trudng; phdng, ch6ng dich bQnh; phong, chdng

tQi ph4m, tQ nan xa hQi, tai nan thuong tich trong Nhe trudng, gia <linh vd cQng d6ng.
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10. D6i vdi luu hqc sinh

LHS phni tuAn thtr cric n6i dung theo quy dinh tt khoan I d€n khorin 9 cua Didu

niry, d6ng thoi thgc hiQn cdc nhiQm vu sau:

a) Tudn thri phrip luat cta ViCt Nam; t6n trong phong tgc, tap quiin cta Vi€t Nam.

b) Thyc hiQn Quy ch6 quin lii ngudi nudc ngodi hgc t{p t4i ViQt Narn, EHTN vd

NhA truong.

c) Thgc hiQn dring quy dinh vd muc dich nhip cAnh vdo Viet Nam hgc t{p,
thgc t{p.

d) Quan hQ htu nghi v6i c6ng ddn ViQt Nam vd LHS c6c nudc.

d) Sau khi nhfp truong, LHS phni ki6m tra l4i sric khoe tai co sd y te do Nhe

trudng chi rtinh. Truong hqp mic cric bgnh truydn nhi6m nguy hi6m theo quy dinh cria

ph6p lu{t Viet Nam ho{c kh6ng du sr?c khoe d6 hgc t4p thi LHS phii vd nudc.

e) LHS HiQp dinh tl6m bdo didu kiQn vii dq tuoi theo ciic diAu udc qudc t6 md

ViQt Nam ld thdnh vi6n. Kh6ng h4n ch6 dO tu6i ddi vdi LHS ngodi Hi6p dinh.

g) Phdi tham gia bio hi€m y t6. beo hi€m thrin th€ theo quy dinh cta Nhir truong

vd cria Nhir nu6c Vi0t Nam.

h) Phii vdo d trong khu nQi tru (ki tric xii) cfra Nhd truong ho[c do Nhi truong

quin ly.

Di6u 7. C6c hinh vi nguoi hgc kh6ng iluqc thr;c hiQn

1. Kh6ng ctugc thgc hiQn cric hrinh vi phrip ludt c6m; tr6i voi t14o rtric xE hQi; cdc

hdnh vi kh6ng ctuo. c thqc hi6,n khric theo quy dinh tqi Lu{t Gi6o dpc vi Ludt Gido duc

dpi hgc.

2. Kh6ng dugc xAm ph4m lgi ich qu6c gia, ddn tQc ViCt Nam, quyAn vd lgi ich

hqp phap cta ngudi khiic.

3. Kh6ng duoc vi ph4m c6c n$i quy, quy dinh cta EHTN vd cria Nhir trudng.

Chucrng II

NQI DUNG CONG TAC NGT'OI HQC

Di6u 8. Cic ho4t tlQng girlo dgc vir b6i duOng

1. Gi6o duc chinh tri tu tuong

a) Girio duc, tuy6n truydn dd ngutri hqc nim vimg vd thgc hiQn dring chri truong.

<luong l6i cria Ding, chinh sdch ph6p lu{t cta Nhir nu6c ViQt Nam, hinh thdnh bin linh

chinh tri, y€u t6 qudc, y€u ddng biro, cinh gi6c vd bi6t ptrO ph6n nhirng hdnh dQng,

lu{n diilm xuy6n t4c ch6ng phri Ding vd chinh sdch phrip luflt Nhir nudc Vi€t Nam.
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b) Phrit huy vai trd cria t6 chr?c tlodn th6, criu lgc bQ cria ngudi hgc trong cdc hoat

dQng hqc trip, rdn luyQn diii vdi ngudi hoc.

c) Tao m6i truong thufn lqi de nguoi hgc rdn luyQn ptr6n a6u, gia nhip t6 chr?c <toan

thii; ttuo. c t6 chric gi6o dpc, bdi dudng, gioi thiQu k6t nap tlang vi6n theo quy tllnh.

2. Gi6o duc dao ttric, liii sOng

a) Girio duc, tuy6n truydn cho ngudi hoc giri tri, truydn th6ng vin h6a t6t dgp cria

dAn tQc ViCt Nam, nhang chuin mgc d4o duc chung cria x6 hQi vd quy tic, clqo ttric

ngh€ nghiQp; biiit pne phrin nhtng tu tuong nhan thric lQch lac, hanh vi, img xri kh6ng

phir hoo voi chuin myc d4o ttric, thuAn phong m! tuc cria nguoi ViQt Nam.

b) Dinh huong, gi6o duc l6i s6ng lirnh m4nh, vdn minh, tiain b0 phn hgp voi bin
s6c v6n h6a ddn tQc ViCt Nam; girio duc vdn h6a ring xri; girio dpc 1i thr?c tr6ch nhi6m

cta ngudi hqc d6i vdi tfp thi3, cQng ddng vd d4o dric ngh€ nghiQp trong tuong lai.

3. Ph6 bi6n, gitio dpc phrip lu{t. ngi quy. quy ch6

a) Girlo dqc, tuy€n truyCn, ndng cao nhdn thtc v?r ! thtic tu6n thi ph6p lu4t, thoi

quen s6ng vd lhm vi€c theo Hi6n ph6p vd phrip luQt cta Vi€t Nam.

b) NQi dung girio dpc ph6p lu4t d6i v6i nguOi hgc t{p trung vdo c6c quy ch6. quy

dinh vA hqc t{p vd rdn luyQn; phrip luat vA phdng, ch6ng tQi ph4m, tQ nan xI h6i; phong,

ch6ng tham nhtng; bdo dam trat tu an tod.,n giao th6ng, phdng chriy chta ch6y, bAo vQ
,i

m6i truong; phdng, ch6ng dich bQnh truy€n nhi6m vd cdc quy dinh phtip luri,t khtic c6

li6n quan.

4. Gi6o dgc, b6i duOng k! ning

a) Girio duc, UOi auOng k! nang s6ng, k! n[ng ngh6 nghiQp vd cric k! ndng khric c6

li€n quan d6n quri trinh hoc tfp vd rdn luy6n cria ngudi hoc nhim ndng cao chdt luong

ho.c t{p, rdn luyQn, chti <l$ng phong, tr6nh nhirng dich bQnh, tai nan thuong tich. bio
dim an todn v6 tinh thin, thti ch6t, danh du c6 nh6n.

b) Ph6t tlQng, td chtc ciiLc phong triro thi clua trong nguoi hqc; t6 chric cho ngudi

hoc tham gia c6c ho4t dQng girlo duc; t6 chr?c c6c ho4t dQng c6u lac b0, hoat dQng tinh

nguydn vir cdc ho4t dQng khuy6n khich hqc tdp vd rdn luyQn.

5. Girio dqc thAm m!

a) Gi6o duc ki6n thr?c vd thAm m! d6 ngudi hoc bi6t tran trong, gin gifi, cim thu

c6i tlgp trong tU nhi6n, ddi s6ng xi hQi vri nghQ thuflt.

b) T6 chr?c c6c ho?t dQng giSo dsc dti ngudi hqc hinh thdnh ntrng luc cdm thu

th6m m!; ning lgc sring t4o nghQ thu{t vd khi nlng gin giir, truydn tii c6i tlgp viro ddi

s6ng hgc t{p, lao dQng cria bAn thdn vir cQng d6ng.
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c) Ph6t huy, truy€n c6m hung vd gi6 tri cei dep cta ddi s6ng d6n ngudi kh6c; d6ng

thdi c6 thrii dQ ph6 phdn cdi x6u trong hdnh vi rlmg xir, trong giao ti6p, trong xd h6i.

6. Gi6o dpc thti ch6t vd y t6 trudng hqc

a) Gi6o duc, tuy6n truy6n d6 ngudi hoc nh4n thric ttring vai tro, t6c dung cta hoat

d6ng thii dUc, thii thao d6i vdi suc kh6e; hudng din ngudi hqc va nQi dung, phuong

phrip t{p luy6n th€ dUc, thiS thao vd hinh thdnh th6i quen thudng xuy6n tu luyQn tdp thii
thao nhim ning cao suc kh6e, ph6t triiln th6 ch6t; t6 chric c6c hoat dQng tfp luyQn, thi
d6u cric mdn thiS thao cho ngudi hoc.

b) Gido dqc nang cao nh{n thric cho ngudi hoc vd vi6c tham gia b6o hi6m y t€, v€

chti d6 sinh hoqt, hgc tap diAu dQ, dn u6ng b6o dim dinh du0ng, vQ sinh, an toin thuc
phAm; kh6ng sir dung tr6i phdp ch6t kich thich, chdt gdy nghiQn; trang bi cho ngudi
hqc ki6n thr?c, k! n[ng chdm s6c sr?c kh6e, phdng ch6ng dich, bQnh, tai n4n thuong tich
vd c6c ki6n thr?c, k! n6ng kh6c.

Di6u 9. C6ng tic qurin lf nguni hgc

l. C6ng tric t6 chric, hdnh chinh

a) T6 chric tii5p nhfln thi sinh trung tuyiin, quy6t dinh phdn ngudi hoc viro c6c l6p

theo cirng ngdnh/ chuydn ngdnh/ kh6a hoc (gqi chung ld c6c l6p quin ly hinh chinh).

Lop quin ly hdnh chinh tlugc duy tri trong ci kh6a hgc cho tdi khi ngudi hoc ra
trudng; chi ttinl/ tO chr?c biu ban ciin sU lop, c6p th6 nguoi hgc; ph6n c6ng cht nhi€m

lop, cd v6n hqc tflp; quan lf, t6 chfc c6p phrlt vin bAng, chung chi vd c6c gi6y td khric

c6 li6n quan d6i vdi ngudi hqc.

b) T6 chric d6i tho4i, trao di5i th6ng tin, l6y j kitin vd xri l;i th6ng tin phnn h6i

cta ngudi hgc, c6c bdn li6n quan trong vir ngoiri don vi; xiy d1mg mang ludi cyu

ngudi hgc.

c) I/ng dung hiQu qui c6ng nghQ th6ng tin trong c6ng tric quin lj, giii quy6t

ciic th0 tr,rc hanh chinh, thiing ke, luu trt vd quan lli h6 so li6n quan <l5n ngudi hqc.

d) DOi vdi luu hec sinh

^iCung cdp th6ng tin v0 nudc, vtng ldnh thd noi c6 ngudi hoc <l6n hqc tlp t4i

Nhd truong, cric t6 chr?c, c6 nhdn tdi trg cho LHS; h6 trq ki6m tra. thAm dinh hd so vd

mat d6i ngoai; thUc hiQn c6ng tac b6o c6o v€ tiiip nh{n LHS, tldo tao vd k6t qui hgc tflp

cta LHS vC OHTN vi BQ Girio duc vd Diro tao theo quy illnh.

2. C6ng tric kii5m tr4 girim s6t, d6nh gi6 qu6 trinh hqc tflp, rdn luyQn, nghidn criu

khoa hgc cta ngudi hgc

a) Xiy dUng hQ thdng quin lj, co sd dt li€u vii viQc t6 chric theo ddi, gi6m sdt,

danh gi6 ti6n trinh hec tfp, ktit qua hqc t{p. rdn luyen vir nghidn criu khoa hgc.
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b) Td chric, tritin khai <l6nh gi6 di6m rdn luyQn theo quy dlnh <l6nh gie di6m rdn

luyQn ngudi hgc cria Nhd trudng.

c) Huong dhn, h5 trq, kirim tra, giiim siit vi6c thuc hi€n ciic quy chti, quy <linh cta
ngudi hgc.

3. C6ng t6c ngudi hoc d n$i tru, ngoai trri

a) Ban hdnh quy itlnh v6 cdng t6c ngudi hqc o nQi tru, ngoai tru dim bio theo cdc

quy chti, quy dinh cria BQ Gi6o duc vd Diro t4o, Uy ban Nhdn ddn c6p tinh vd Nhd

truong.

b) Td chric thqc hi€n c6c quy dinh vd c6ng t6c nguli hgc d nQi tru, ngoai tru.

4. Cdng tric bio dim an ninh trflt tq, an todn cria Nhir trudng

a) Ban hirnh nQi quy, quy <llnh; xdy dr,rng vd tri6n khai thuc hiQn cric chuong

trinh, k6 hoach vd b6o c6o tinh hinh, ktit qui thgc hi€n cric vdn bin chi d4o, huong din
cria BQ Girio duc vd Ddo t4o, BQ C6ng an; ciic vf,n bin ky ktit li6n tich giira Nhd

l.
trudng voi chinh quy€n vir c6ng an tlia phuorg vd c6ng tdc b6o ddm bi m4t Nhd nudc,

an ninh trat tu, an todn trudng hoc, an toin giao th6ng; phong, chdng chdy n6, t6i
ph4m, tQ nan xi hQi; pfuii trqp thgc hiQn cric biQn phrip bio dim an ninh, trflt t.u trong

ph4m vi, chric ndng nhiQm vu cria Nhir trudng.

b) Thuong xuy6n theo d6i, n6m #t ai6n bi6n chinh tri, tu tuong vd nhirng hdnh

vi, bi6u hiQn kh6c thudng cria ngudi hgc tt€ c6 bi€n ph6p xri lii, quin lj, gi6o duc kip

thdi; phi5i hqp trao d6i, cung cdp thong tin cho co quan chric ning d6 chri dQng phong

ngtra. ngln ch4n vifc kich dQng. l6i keo nguoi hoc tham gia ciic ho4t dQng gdy m6t an

ninh, trat tg, cilc hoat dOng tOi phqm, tQ nan xd hOi vd cilc hirnh vi vi ph4m ph6p lu0t;

ptrOi trqp d6 ph6t hiQn, xri lj, gi6i quytlt kip thdi c6c qr viQc vd an ninh, trat tU trudng

hgc, c6c vp viQc li€n quan d6n ngudi hoc vi ph4m phrip luft theo dd nghi cria co quan
,.:. i

co tnam quyen.

5. Thuc hiQn c6c chi5 dO, chinh srich d6i voi ngudi hoc

a) C6ng khai c6c khodn thu, chi (theo quy dinh), cric ch6 dQ, chinh s6ch nguoi

hec tlugc hudng ngay tu diu kh6a hgc, nim hgc.

b) Huong din vd td chric thuc hi€n dAy dri c6c ch6 dQ, chinh siich cta Nhd nudc.

DHTN vir Nhd truory d6i vdi ngudi hgc.

c) Theo d6i, t6ng hqp vd gini quyilt c6c chti d6, ctrinh srich li€n quan tl6n ngudi

hgc theo quy <tinh cria ph6p luAt, cta DHTN vd Nhd truong.

d) T6 chric lga chgn, trao hgc bong tdi trg cho sinh vi€n, hoc vi€n ti6u bi6u xudLt

sic, c6 hodn cinh kh6 khin, vugt kh6.
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6. Thgc hiQn cdng t6c thi dua, khen thuong, ki luat d6i vdi tflp th6, cii nhdn

ngudi hgc theo quy tllnh cta ph6p luft, cta B0 Girio duc vd Dio tao, cta DHTN vd

Nhd truong.

Didiu 10. H6 trg vir t6 chric dich vg h6 trg nguoi hgc

l. H6 trq vd dich vs hd trq hqc t{p

a) Tu vAn, h6 trg ngudi hoc xdy dung k6 hoach, phuong ph6p hgc tfp pht hqp

vdi mgc ti6u vir ndng lgc cii nhdn; cung c6p thdng tin vd chuong trinh rldo tao, hu6ng
rx .. , .:

d6n ngudi hqc ti6p cfln c6c ngudn lgc (vO hgc thuat, tei chinh, k! thuet trong qua

trinh hqc tfp).

b) Xdy dUng h€ thdng gi6m s6t ngudi hoc (bao gdm thi6t ki5 phAn m6m quin l1i,

co sd dt ligu... ) Ai5 aann gi6 titin trinh hoc tap, k6t qui hgc tdp vd nghiOn cuu cria

nguoi hoc, cflng nhu c6 c6c ho4t dQng hd trg ngudi hoc kip thdi.

2. C6ng t6c hudng nghiQp, khdi nghiQp vd tu vAn vi6c lirm: T6 chuc thr,rc hi€n

c6ng tdc huong nghi$p, tu v6n viQc ldm vd h5 trg khdi nghiQp <t6i vdi ngudi hoc theo

quy dinh.

3. Tu v6n tdm ly, chdm s6c sric kh6e

a) Tu v6n, h6 trg nguli hqc khi g[p phni cdc v6n AC ve tam lf - xa hQi; ptriii trqp

t6 chric cric dich vu tu v6n, chdm s6c sric kh6e tt6 h6 trq, can thiQp cAn thi6t khi ngudi

hsc g?p phii cdc v6n dd enh huong dtin th6 ch6t vir tinh thAn.

b) Td chtc kiiim tra, chlm s6c sric kh6e theo quy rlinh cho ngudi hoc.

4. Tu v6n, tuy€n truydn, bio dim cho ngudi hec dugc huong ciic quydn lgi theo

quy dinh vd bao hii5m.

5. H6 trg tdi chinh

a) Phdi hqp vdi c6c td chtc. cii nhdn trii tro xdy drmg. qudn ly c6c qu! hqc b6ng.

qu! h6 trg ngudi hgc theo quy dinh cta phrip luft.

b) Huong dAn, tao di€u kiQn cho ngudi hgc tham gia tin dung ddo t4o theo quy dlnh.

c) T6 chric lua chgn, trao hqc b6ng dugc tdi trg cho ngudi hoc ti6u bi6u xuAt slc,

c6 hoan canh kh6 kh[n, vugt kh6 trong hqc tap.

6. Tri6n khai dlch vu c6ng t6c xa hQi trong trudng hoc. tao didu kiOn giup do

ngudi hgc khuytit tit, diQn chinh s6ch, c6 hodn cinh dic biQt kh6 khdn.

7. Td chric, quan ly c6c dich vu h6 trg ngudi hgc: tlng dpng c6ng nghQ thdng tin

dO gini quyCt nhanh, gon, rO rang, minh bach ciic tht tuc hirnh chinh li6n quan t6i

ngudi hoc; img dqng phuong tiQn thanh to6n dien tt, thanh toiin khdng dung tidn m4t;

internet, diQn tho+i, nhd dn, cdng tin, tr6ng git xe, sAn choi, bdi tap, thi6t ch6 vdn

h6a vir c6c dich qr cAn thi6t khric cho ngudi hoc.

//
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8. H6 trg vd c6c dich vu h6 tro kh6c cho ngudi hoc theo quy <I!nh.

Didu 11. K6t tr.ii vir phgc vg cQng d6ng

l. Nhil truong xAy dpg quy dinh vd t6 chuc cho ngudi hoc tham gia c6c hoat

dQng ktit n6i ve phpc vp cQng dong, dong gop cho xd h$i.

2. T6 chr?c girim srlt qu6 trinh thqc hiQn, tilffi giri k6t qui vd cii thiQn ch5t luqng
phqc vu cQng d6ng hing ndm theo cdc y6u cAu ki€m dinh co sd girio duc hi6n hdnh.

Chuong III
HE THONG TO cHrJc, euAN Lf NGrIor Hec

Di6u 12. HQ th6ng t6 chrlrc, quin lf nguoi hgc

Hp thdng t6 chric, qudn lj ngudi hgc & Nhd truong g6m: Ban Gi6m hiQu cric

phdng, khoa, bQ mdn, c6 v6n hqc $pleiilo vi€n chri nhiQm.

HiQu truong quy dinh chr?c nf,ng, nhi€m vu, co c6u t6 chric tt6i v6i t6 chric, cri

nhdn trong Nhd truong thgc hiQn c6ng tric ngudi hoc, ttim bio thgc hiQn dAy dt pht
hqp, hiQu qui.

Didu 13. Trich nhiQm cia Ban Gi6m hiQu

l. HiQu trudng chlu tr6ch nhiQm chi tl4o ho4c ph6n cdng Ph6 Hi6u truong chi

<IAo triiSn khai c6c nQi dung quy dinh vd cdng tiic nguoi hgc. Bd tri c6c ngudn luc

nhim bAo dim thqc hi€n t6t cdc nQi dung v6 c6ng tric ngudi hgc.

2. Quy dinh chric ning, nhiQm vU ddi v6i c6c phong, khoa, bQ m6n, t6 chric doan

thti thUc hi6n c6c c6ng t6c li€n quan toi ngudi hoc; giao cho Phdng C6ng t6c hoc sinh

sinh vi€n (CTHSSV), b0 phfln Sau tlai hqc (Phdng Ddo tao) ldm aau mOi, t6ng hqp, chri

tri, tham muu giip HiQu truong tri6n khai c6ng t6c ngudi hgc cta Nha truong.

3. Ban hdnh k6 ho4ch thuc hiQn c6rc cht truong, iluong l6i cria Dang, chinh s6ch

ph6p luflt cria Nhir nudc ViQt Nam, cdc quy dinh cria B0 Gi6o dr,rc vd Ddo tao, DHTN,

ngdnh Gi6o duc dia phuong trong cdng tric quin l! nguoi hec; tao di€u kiQn cho ngudi

hoc thgc hiQn tliy tfti quy€n vir nhiQm vp cria minh.

4. Tri6n khai, t6 chr?c thgc hiQn n$i dung cdng t6c ngudi hgc theo thim quyiin

ilugc quy dinh tai Chuong II cria Quy cht! niry.

5. BAo cl6m c6c didu kiQn de phet huy hiQu qui, vai trd cira ciic t6 chric chinh tri,

xE hQi (C6ng itodn, HOi cgu chi6n binh, Dodn TNCS H6 Chi Minh vri HQi Sinh vi6n

Nhd trucrng...) trong viQc h6 tro c6ng tric ngudi hoc; chri trong c6ng t6c gi6o duc tu

tuong chinh tri, dao dric, lOi siing, ph6t triiin il6ng cho ngudi hgc.

6. Quyiit dinh sU tham gia cta ngudi hqc clim b6o tinh dai diQn cho Nhi trudng

khi c6 sq huy dQng cta ilia phuong, chc cdp, c6c ngd'nh hodc c6c t6 cht?c khiic.

,
i
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7. T6 chr?c t{p hu6n cho ttQi ngfl tham muu, ciic don vi, cii nhdn thgc hiQn c6ng

t6c ngudi hqc cta Nhd trudng.

Di6u 14. Tr6ch nhiQm cric bQ phfn, ci nhin phg trich c6ng tAc ngucri hgc

1. Phdng CTHSSV, b0 phin Sau ilai hec (Phdng Ddo t4o) chiu tr6ch nhi€m trudc

I{iQu tru&ng trong vi6c tham muu, t6ng hqp, xAy dgng k6 ho4ch vd t6 chuc tri6n khai

thUc hiQn c6ng t6c ngudi hgc cta Nhd truong. D6ng thdi c6 tr6ch nhi6m thuc hiOn

nghiCm tuc c6c quy dinh vti c6ng tric ngudi hgc theo phrin cip quan lli.

2. Cri nh6n duo.c giao phu tr6ch cdng tiic ngudi hoc c6 triich nhi€m thyc hi6n

nghiCm tric ciic quy dlnh vd cdng t6c ngudi hgc cta Nhd truong.

3. Trung tdm Tu v6rn vd hd tro hoc sinh sinh vi0n: Xdy dyng kti ho4ch, t6 chric

triiin khai, drinh gi6, c6i ti6n cric ho4t dQng h6 trg vd cric dich vu h6 tro ngudi hoc

4. Phdng Khoa hqc cdng nghQ vd Hqp t6c qu6c t6 6HCN&HTQT) chiu tftich nhi6m:

a) Cung cAp thdng tin vd ciic nuoc, vung lanh thd noi c6 LHS d6n hqc tQp t4i

Truong vd cdc tai chric, cd nh6n tAi trg hgc b6ng cho LHS.

b) H6 trq ki6m tra, thAm dinh hti so vd m4t d6i ngo4i.

c) PhOi hqp vdi Co quan tl4i diQn ciic nu6c tai Viet Nam vi Co quan dqi diQn

Viet Nam tai nudc ngoiri trong viQc titip nh{n, quin li LHS.

d) Phdi hqp vdi c6c co quan hiru quan trong vi6c ldm tht tuc gia han thi thuc cho

LHS trong thdi gian hgc tap t?i NhA truong.

tt) Khai b6o tam tru trgc tuy6n cho ngudi nudc ngodi tr6n phAn mAm cira Cuc

Qu6n lj XuAt nhfp cinh - B0 C6ng an; biio ciio DHTN, BQ Girio duc vd Ddo tao v6
.- .i i

viQc ti6p nhrin ngudi nudc ngoiri vdo ViQt Nam hgc tfp theo Quy dlnh tam thdi ve

quan ly ngudi nu6c ngoiri hoc tflp tai DHTN ban hanh kdm theo quy6t dinh sO

8O7/QD-DHTN ngdy 311512020 cria Gi6m ddc DHTN.

Ditju 15. T6 chrirc kip quin I hirnh chinh

1. Co c6u tri chric cta ban c6n sg l6p quAn ly hdnh chinh

a) Ban ciin sg l6p quin l), hanh chinh g6m lop truong vd cric lop ph6 do tip thr5

ngudi hgc trong l6p biu, duqc Nhir truong c6ng nh{n.

b) Nhi€m kj,ban ciin str l6p quin lj hnnh chinh thuc hiQn theo nim hgc.

2. NhiQm vu cta ban c6n sU l6p quin ly hdnh chinh

a) Xdy dgng hQ thiing co sd d[ liQu li6n quan tdi ngudi hoc (qua h€ thdng email/

zalo...) <tii phqc vg c6ng t6c trao cl6i vd xir ly th6ng tin li6n quan t6i hqc t6p, rdn luyQn,

khen thudng, kj luft... cira ngudi hgc tr€n co sd chi elpo, hu6ng dhn vO nQi dung cria

69



1l

cht nhiQm lop/c6 vdn hqc t{p. Dim bio duy tri hQ th6ng trao <l6i th6ng tin ngay ci khi
ngudi hgc ra trudng.

b) Trii5n khai thUc hi6n cric nhi6m vu hqc tfp, rdn luydn, nghi€n cuu khoa hoc vir

cdc hoat <tQng xE hQi theo k6 hoach cira Nhd trudng, khoa, b0 m6n.

c) PhOi hqp voi Chi doan, Chi hdi ngudi hqc, Chi bQ trong vi6c tuyen truy€n, <I6n

ddc ngudi hgc trong lop ch6p hdnh nghi€m tric nQi quy, quy <Iinh crla Nhd trudng.
.li"

Xdy dpng ne nep tu quin trong lop; Ph6t hiQn, t6 chr?c, dQng vi6n, girip d0 nhirng

ngudi hoc g{p kh6 khdn trong qua trinh hqc tfp, rdn luy6n.

d) Tham gia c6c ho4t tlQng khdc theo phdn cdng cria Nhd truong/khoa/bQ m6n.

3. Quy6n loi cta Ban c6n sg l6p quin lf hdnh chinh

a) Dugc huong ch6 dQ, chinh siich theo quy dinh cria Nhd truong.

b) Duqc dai diQn ngudi hgc trong ldp li€n h€, rt6 xu6t v6i cht nhiQm lop/c6 vAn

hqc t{p/c6c gi6ng viOn/cric phdng, khoa, b6 m6n gi6i quyiit nhirng vdLn dd li6n quan d6n

nguoi hgc hong quri trinh hec tflp, rdn luyQn, khen thuong, kj lu{t t4i Nhe truorg.

Chucrng IV

c6xc rAc rHr DUA, KHEN THTIoNG vA Kt LUAT Ncrror Hec

Mgc I

cONc rAc rHr DUA, KHEN THtIoxG

Didu 16. Oiii tuqng x6t thi dua, khen thu&ng

L Tip th€: Tfp thr5 lop quin lj hdnh chinh; cric tAp th6 hQi/nhom duoc thdnh Lip

theo quy6t dinh cta Nhir truong.

2.CAnhltn ngudi hoc.

Di€u 17. Ccr c6u t6 chrlrc vh quy ch5 Drm viQc cia H6i tl6ng thi tlua, khen

thu0ng nguoi hgc

1. HQi tt6ne thi dua, khen thudng ngudi hoc gdm:

a) Cht tich HOi ddng ld HiQu truong.

b) Ph6 chri tich HOi ddng ld c6c Ph6 HiQu trudng.

c) Thuong trUc HQi ddng: Truong phdng CTHSSV, Pho trucrng phdng Ddo tao

(php trrich bQ phan Sau dai hqc)

d) Cric ty viOn: Dai diQn cdc b6 m6n/khoa, phdng c6 li€n quan; Dodn Thanh ni€n

c6ng sin HO Chi Minh vd HQi Sinh vi€n.

2. HiQu truong quytit dintr thdnh l4p vd ban hhnh quy ch6 lirm viQc cria HQi <ldng

thi dua, khen thudng ngudi hoc.

)

'l

)
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3. HQi d6ng thi tlua, khen thuong nguoi hoc tlugc thdnh lip dtl x6t thi dua, khen

thuong d6i vdi ngudi hgc cia Nhir trudng; xdt chon ngudi hoc <ili ti6u chuAn nh{rn hgc

bdng ngodi ngin siich (tt ngudn thi trg cta c6c t6 chric, cd nhdn cho ngudi hoc vuot
kh6, won l6n trong hgc t4p rdn luyQn hoqc nguoi hoc c6 thinh tich xu6t sic).

Didu 18. Y0u cAu d6i vtri vigc xdt thi dua, khen thu&ng

1. Kh6ng 6p ttft chi ti€u thi tlua, bio tlim nguy€n tic t.u nguy€n tham gia phong

triro thi dua cta tip th6 vd ngudi hgc.

2. ViQc xdt thi tlua, khen thudng phii cIn crir viro ti6u chuAn, thinh tich dat duoc

cria tip thd vir ngudi hoc.

3. C6ng t6c khen thudng bdo dim kip thdi. chinh xiic. k}iich quan. c6ng bing.
dan chri, dring quy dinh. Quan tdm khen thudng <I6i vdi tfp th6 vd nguoi hoc di6n hinh

ti€n ti6n; ngudi hgc vugt kh6, c6 nhidu siing t4o trong hoc tfp vd rdn luy6n; tich cuc

tham gia ho4t dQng tinh nguy6n, ho4t dQng xa hQi.

4. Hinh thric khen thuong cA nhdn duoc luu vdo h6 so quin lj ngudi hqc.

5. HiQu truong quytit dinh hinh thric khen thudng theo thAm quyAn ho{c trinh c6p

tr6n khen thuong kip thdi d6i voi c6c tfp th6 vi ngudi hgc t14t tlugc thanh tich xu6t sic
theo quy dinh.

6. Chua xdt khen thuong d6i vdi ngudi hoc dang trong qud trinh xem x6t xt lj k!
luit; kh6ng khen thuong thuong xuy6n d6i vdi nguoi hgc tlang trong thoi gian k! lu{t.

7. Ngutin kinh phi cho c6ng t6c thi dua, khen thudng thgc hiQn theo c6c quy ttinh

hi€n hdnh.

Didu 19. Danh hiQu vir ti0u chuin x6t danh hiQu thi ilua

1. Danh hiQu thi dua
. ^:. .:

a) uor vol tap the

- Tap thC ti€n ti6n.

- Tap th,i xu6t sic.

b) D6i vdi cri nhdn

- Ngudi hgc d4t danh hieu gi6i.

- Ngudi hec ttat danh hiQu xu6t sic.

HiQu truong quy6t dinh c6c danh hiQu thi dua kh6c aOi voi t4p th6, cri nh6n ngudi

hgc theo thAm quydn.

2. Ti€u chuin xdt danh hiQu thi tlua

Ti6u chuAn xdt danh hiQu thi dua d6i voi tflp th€, c6 nhdn sinh vi6n d4i hqc hQ

chinh quy, thUc hign theo Ditu 7 Th6ng tu sO I0/2016/TT-BGDDT ngiry 05/412016

cria BQ trudng BQ Gi6o dpc vit Dio tAo.

I
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C6c <I6i tugng nguoi hoc khric do HiQu trudng quy rlinh.

Di6u 20. Hinh thrfrc vir tiGu chu6n khen thu&ng

Gi6y khen, cric hinh thric khric vd ti6u chuAn khen thu&ng cia Nhd trudng do Hi6u
truong quy dinh.

Didu 21. Trinh tr; vir hd so x6t danh hiQu thi ilua, hinh thrirc khen thu&ng
ngutri hgc

l. Trinh tU xdt danh hi€u thi dua vd hinh thric khen thudng

a) CEn cri thinh tich dat tlugc, cdc lop ti6n hdnh hgp xem xdt thdnh tich, lya chon

ngudi hgc itt ti€u chuAn lfp danh s6ch <Id nghi kdm theo b6n thdnh tich c6 nh6n vd tdp

th6 lop c6 xiic nhdn cria gi6o vi6n cht nhiQm/c6 v6n hoc t{p, grii Phdng CTHSSV. b6

phrin Sau d4i hgc (Phdng Dio t4o) xem xdt.

b) Phdng CTHSSV, b0 ph{n Sau dai hgc (Phong DAo tqo) t6ng hqp. trinh HQi

tt6ng thi dua, khen thu&ng ngudi hoc ctia Nh?r trudng xdt duy6t.

c) Cdn cr? vio dd nghi ctia thudng truc HQi d6ng HQi ddng thi dua. khen thucrng

ngudi hgc, HOi d6ng thi tlua, khen thudng ngudi hoc t6 chric x6t vd <Id nghi HiQu

truong quy6t dinh c6ng nh{n danh higu thi dua, hinh thr?c khen thudng cho tap th6,

cii nh6n ngudi hgc theo th6m quydn ho4c trinh cAp tr€n khen thudng theo quy <linh.

2. H6 so x6t danh hiQu thi tlua, hinh thric khen thuong brio crio HQi il6ng thi
dua, khen thudng ngudi hoc cta Nhd trudng.

a) Bin k6 khai thanh tich.

b) Bi6n ban hgp xdt d€ nghi danh hiQu thi ilua, hinh thric khen thu&ng cta lop

ngudi hgc.

c) Bi6n b6n hqp xdt d6 nghl danh hiQu thi tlua, hinh thric khen thuong cria b6

phfn phg tr6ch.

d) Danh s6ch tt6 nghi c6ng nh4n danh hiQu thi dua, hinh thfc khen thu&ng.

3. C6ng t6c khen thu&ng tlugc thgc hiQn theo thudng xuy6n vir dQt xu6t. Khen

thuong theo dinh kj dugc tiiln hinh vdo cu6i m6i ndm hgc, kh6a hgc. Khen thudng

dQt xu6t khi tAp th6, c6 nhdn c6 thirnh tich duoc c6c c6p c6 thim quydn ghi nh4n.

Mgc 2

Ki LUAT NGI'OI HQC

Di6u 22. Co c6u t6 chfc vh ho4t tlQng cta HQi tl6ng kf lu$t nguiri hgc

l. HOi <I0ng k! luft nguli hoc gdm:

a) Chn tich HOi ddng ld HiQu truong.

b) Ph6 Cht tich HQi cl6ng lir crlc Pho HiQu truong.
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c) Thuong truc HQi ddng: Trudng phong CTHSSV, Ph6 trudng phong Edo tao

(phu trrich b0 phin Sau tl4i hgc).

d) C6c riy vi6n: D4i diQn cric b0 m6n/khoa, phong, ban c6 li€n quan; Dodn Thanh

ni€n c6ng san HO Chi Minh vd HOi Sinh vi6n; c6c co quan, iton vi li6n quan kh6c (n6u

c6) vir c6 nhdn duo. c giao phu tr6ch trgc ti6p ngudi hec bi xem xdt kj lu4t.

2. HiQu truong quy6t ainfr thdnh lfp vd ban hirnh quy ch6 ldm vi€c cta HQi <l6ng

kj' lu{t ngudi hqc.

3. HQi il6ng kj' luit ngudi hqc tlugc thdnh lfp d6 xem xdt kj' lurit tl6i vdi ngudi

hgc cta Nhi truong; xem x6t ciic v6n ae Urac c6 li€n quan d6n ngudi hoc nhu ngudi

hgc xin nghi hgc t?m thdi, trd l4i hgc, xin th6i hoc. chuy6n trudng di, chuy6n truong

drin.

Didu 23. YGu cAu v6 xir lf kf lu$t ngudi hgc

l. Bio dAm khiich quan, c6ng bing. nghidm minh; ilfng ngudi, ttring vi6c, tting
phrip lu4t vi mang tinh gi6o dgc.

2. Ngudi hgc b! xem xdt kj' luft dugc tham dg hgp xdt k! lu{t, duoc bio v€

quydn vd lgi ich hqp ph6p ho{c nhd ngudi khdc b6o vQ quydn vir loi ich hqp phAp ctu
bin thdn; truong hqp nguoi hgc bl xem xdt kj lu{t do vi pham quy ch6 hec va thi, c6

bi€n bin do ctic tton vi c6 thim quy€n lfp thi kh6ng bit bu$c phii c6 m6t trong cu6c

hsp xdt k9 luit.

3. Mdi henh vi vi pham ki luat chi bi xri lj mQt hinh thric kj' luflt. N6u ngudi hgc

co nhidu h?rnh vi vi ph4m kj lu{t thi b! xir lj k} luet v€ tirng hdnh vi vi pham vd chiu

hinh thr?c k9 luet nang hon mQt mric so vdi hinh thr?c k! lu{t 6p dpng <l6i v6i hdnh vi

vi ph4m n4ng nh6t, tru trudng hqp c6 hirnh vi vi pham phdi xri ly k! luit bing hinh

thr?c buQc th6i hgc.

4. Truong hqp nguoi hgc dang thi hanh quy6t dinh k! lu{t nhmg v6n ti6p tgc co

hirnh vi vi ph4m kf luft thi tuy theo mrtc dQ vi ph4m cta ngudi hqc HQi ddng k! luat

cta Nhd truamg xem xdt quy6t dinh.

5. Trong qu6 trinh xir lj k! lu{t phii bAo dim khdng xdm ph4m thdn th6, xrlc

ph4m danh dU, nhAn phAm ngudi hgc theo quy dinh ctia phrip luit.

6. Trudng hqp nguoi hqc bi kj luat mrirc clinh chi hqc tflp c6 thoi han hodc bu6c

th6i hgc, Nhi truong phai grii quy6t dinh ky luft cho Uy ban nhdn ddn c6p x6' phudng

noi cu tru vir gia tlinh nguoi hoc hoflc co quan, don vi cti di hgc.

7. Kh6ng t6 chric xem x6t ky luat d6i voi nguoi hqc dang trong thoi gian sau:

a) Nghi di6u tri b€nh; nghi hoc dugc sq ddng i cta Nhd trudng; dang trong thdi

gian mang thai, nghi thai sAn ho{c nu6i con dudi l2 thring tu6i.
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b) Dang chd k6t qua cta co quan c6 thdm quy6n di€u tra xdc minh hanh vi vi pham.

8. Quy,5t <linn hinh thr?c k! lu{t phii dua tr6n co sd chimg cri thu nhdn duoc.

Di6u 24. Hirnh vi vi ph4m

l. C6c hinh vi vi ph4m nQi quy, quy dinh, quy ch6 cta Nhir truong hodc quy

ch6 cria BQ Gi6o dqc vd Dio t4o, BQ Y t.i, DHTN thi bi Nhd trudng xr? lli theo nQi quy,

quy dinh, quy ch6 hi€n hdnh.

2. C6c hanh vi vi ph4m ph6p ludt dd c6 quyiit ainl xri phat cta co quan qu6n l! Nhd

nudc c6 thim quydn theo quy tlinh cia ph6p luft thi tiry theo muc dQ vi pham, ngudi hgc

cdn bi don vi xem xdt xri l1i lcj lu$t tu hinh thr?c khiiin tr6ch <I6n bu0c thoi hqc.

3. C6c hinh vi pham tQi theo quy dinh cta BQ luit Hinh sU do co quan ti€n hinh
t6 tqng dI xdt xri thi tuy theo mric dQ vi ph4m, ngudi hgc cdn bi xem xdt xri l), ki luat

nr hinh thric <linh chi hAc tap c6 thoi han diin bu6c thdi hgc.

Di6u 25. C6c hinh thric vh mrirc iIQ kf lufit

Ngudi hgc c6 hinh vi vi pham quy tllnh t4i Diiiu 24 Quy ch6 ndy, tuy theo tinh
ch6t, mric dQ vd hiu qui cria hirnh vi vi pham c6 th6 bi don vl xri ly ky lu1it tuong img
vdi mQt trong c6c hinh thric sau:

1. Khitin trrich: D6i vdi ngudi hgc c6 hdnh vi vi pham l6n ttAu vn theo quy rlinh

t4i khung xi lj kj lu{t ngudi hgc do HiQu truong ban hdnh.

2. Chnh c6o: D5i vdi ngucri hqc dA bi khi€n tr6ch md t6i ph4m vir theo quy <tinh

tai khung xt ly kj luit ngudi hgc do HiQu truong ban hdnh.

3. Dinh chi hgc tip c6 thdi h4n

O6i voi ngudi hgc dang trong thdi gian bi cinh crio mir t6i pham hodc vi pham

lAn dAu nhung d mric d0 r6t nghi€m trgng ho{c vi pham ph6p lu{t hinh sg mri bi 6p

dung hinh ph4t chinh ld ciinh ciio, phat tidn, c6i tao khdng giam git hoac bi ph4t tt
nhrmg cho hudng 6n treo; d6i vdi c6c co sd tliro tao dac tht, don vi cin ct di6u kiQn,

^ I .: ,,L
y6u c6u cu th€ c6 th€ quy dinh hinh thric xri lj k! lu{t cao hon vir theo quy tlinh t4i

khung xri lf k! lu{t nguoi hgc do HiQu truong ban hdnh.

4. BuOc thdi hqc

OOi voi ngudi hgc dang trong thdi gian bi dinh chi hqc tQp md trii ph4m holc co

hanh vi vi pharn quy dlnh ph6p lu{t dic biQt nghi€m trgng, gdy anh huong nghi6m trgng

d6n don vi vir xd hQi hopc vi ph4m ph6p luit hinh su md bi 6p dpng hinh ph4t ti ho4c

cao hon vir theo quy dinh t4i khung xit l! k! luit ngudi hec do Hi-6u truong ban hdnh.

5. DOi vdi ngudi hqc ld LHS

LHS vi ph4m kj luit tuy theo mric dQ vi ph4m bi xri l1i theo cdc hinh tht?c sau diy:

,
I
'i
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a) Khi6n tr6ch

b) Cinh crio

c) Dinh chi hqc t{p vi tr6 vd nudc

d) DC nghi co quan chric ndng xri ly theo quy dinh cta ph6p luat Vi6t Nam

Hinh thric kf lu$t quy ttinh tai di6m a vd b do Hi€u tru&ng Nhd trudng quy6t

dinh. Hinh thric k! luit quy dlnh t4i di6m c vd d do HiQu truorg Nhir truong th6ng

nh6t vdi phia gui Ddo t4o, phia c6p hqc bdng quytit dlnh dOi vOi LUS ngoii HiQp tllnh;

brio c6o B0 Girio duc vd Ddo t4o quy6t dinh d6i vdi LHS di€n Hi€p d!nh.

Di6u 26. Trinh tg vA h6 so xir lf kf lu$t nguoi hgc

1. Thri tuc xt lj k! luft

a) Nguoi hqc c6 hanh vi vi pham phii lnm brin tg ki6m di6m vd tg nh{n hinh

thuc kj luit. Trong truong hop nguoi hoc kh6ng ch6p hrinh him ban tE ki6m di6m

thi HQi d6ng ky luft ngudi hgc cta don v! vin hqp d6 xt ly tr6n co sd c6c chring cri

thu thdp tlugc.

b) Girio vi€n chri nhi€m/c6 v6n hgc tap lop chri tri hgp vdi tap thd lop quan lj
hirnh chinh, phdn tich vd th6ng ntr6t aA ngh! hinh thric kj' luat gr?i Phdng CTHSSV

ho4c b0 phin Sau D4i hgc (Phdng Diro t4o).

c) Phdng CTHSSV, b0 phdn Sau D4i hgc (Phdng Drio t4o) tap hSp h6 so, d6i

chi6u nQi dung vi pham vd khung xu lj ky luat d6 brio crio HQi dting k! lu6t ngudi hqc.

d) HQi d6ng kf lu{t ngudi hgc cta Nhd trudng t6 chtc hgp tt6 xdt k! ludt

ngodi thanh vi6n cia HQi d6ng k! lu4t ngudi hgc, c6 th6 mdi dai diQn tfp thd lop quan

l), hanh chinh c6 ngudi hgc vi pham vd ngudi hec c6 hdnh vi vi pham, ciic co quan,

don vi vd cii nhdn kh6c c6 li6n quan theo y€u cAu cria Chu tich HQi ddng ho4c Pho chri

tich HQi d6ng tluo. c riy quydn. Ngudi hgc vi ph4m d5 dugc moi mir khdng d6n dg (n6u

kh6ng c6 lj do chinh dang). kh6ng co bdn tu kitim <li6m thi HQi <t6ng vin ti6n hdnh

hop vir xdt th6m khuy6t diiim thi6u ! thr?c t6 chric kj luat. Hgi ddng xem xdt, bo phi6u

kin hoac bi6u quyiit, kitin nghi 6p dqng hinh thric kf luflt, <16 nghi HiQu truong ra quy6t

<tinh ki luft bing vin bdn theo quy tlinh cia phrip lu{t. Cic thinh phin du hqp kh6ng

thuQc Hgi <tdng k! lu4t ngudi hgc kh6ng tlugc quyiln b6 phiiiu, chi tham dg, phdt bi€u

f kii5n, dC xuAt muc ki luat tai cuQc hop.

2. Hti so xri lj kj lu6t ngudi hqc

a) Ban tu ki6m di6m cira ngudi hgc vi pham k! luft (n6u co).

b) Bi6n bin cta 6p thd lop quan lj hanh chinh nguoi hqc hqp ki6m di6m nguoi

hqc c6 hdnh vi vi pham (ntiu c6).

tl

)
(

c) Cric tdi liQu khric c6 li6n quan.

l6
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Di6u 27. Thli h4n, hiQu lgc cta quy6t itinh kf luit

l. Ddi vdi ngudi hgc bi kj lu{t muc khi6n tr6ch: Sau 03 thring k6 tir ngiy ban

hdnh quytlt dlnh k! luft, n6u ngudi hgc kh6ng titip tuc vi pham ho4c kh6ng c6 nhtng
vi ph4.m d6n mtc phii xri lj k! luft thi duong nhi6n tlugc ch6m dut hiQu lUc cua

qrytit d;ntr ki luat ve duoc hudng quydn lgi cta ngudi hoc k6 tt ngdy quy6t dinh ki
luit chdrm drn hiQu lgc.

2. DOi vdi ngudi hgc bi kl luit mric cinh c6o: Sau 06 thdng k6 tt ngdy ban

hanh quy6t dinh k! luit, n6u ngudi hgc kh6ng ti6p tuc vi pham hodc kh6ng c6 nhtng
vi ph4m d6n mric phii xt lj k! luit thi tiuong nhi6n duoc ch6m dut hi6u luc crla

quy6t dlnh ki luat va dugc huong quydn lqi cua nguoi hqc k6 tt ngiy quy6t dinh ki
ludt ch6m dut hiQu luc.

3. DOi vdi ngudi hgc bi ilinh chi hqc tip c6 thdi h4n: Khi h6t thdi h4n tlinh chi

n6u ngudi hgc kh6ng ti6p tqc vi ph4m ho[c khdng c6 ciic hirnh vi vi pham d€n muc d6

phdi xri lI kl ludt, c6 don xin trd lai hoc t6p vi xuAt trinh xiic nhdn cria dia phuong

(c6p xa, phuong, thi tr6n) noi cu tru vd viQc chAp hnnh t6t nghia vu c6ng ddn tai rlia
phuong thi tlugc xem x6t, quyiit dinh cho trd lai hqc tip vi moi quyEn lgi, nghia vr.r

cta ngudi hoc duoc thUc hi€n k€ tt ngay quy6t dinh tiiip nh{n quay trd l4i hqc t{p c6

hipu lgc.

4. Quyi5t dinh k! lu4t phii c6 di6u, kho6n ghi ro thdi gian ngudi hoc bi thi hdnh

kj luft, tinh ttr khi ban hdnh qrytit dint kj luit dtin thoi di€m hiit thoi h4n bi k! lurit

theo quy rlinh cta ph6p luit.

Chuong V

ro cHrIc rHr/c HrEN

Di6u 28. Trdch nhiQm cta c6c don vi trong Nhi trutmg

Cric Phdng, Khoa, BQ m6n trong todn trudng chiu triich nhiQm thgc hiQn nghidm

ttc Quy ch6 niry vd chi dQng ptrOi frqp ch{t che vdi cric t6 chric doirn th6. cric co quan

c6 li6n quan tr6n tlia birn; gia dinh ngudi hgc; ciic don vl tuy6n dqng lao dQng: HQi cyu

ngudi hgc... dC dem bao hiQu quA c6ng tiic ngudi hoc.

Di6u 29. C6ng tic ki6m tra, b6o c6o khen thu0ng, ki lu$t

l. T6 chric tq thanh tra, tu ki6m tra nOi bOl t6 cht?c <t6nh giri. so k6t. t6ng k6t

c6ng t6c ngudi hgc vir kip thdi b6o ciio (dinh k, vd dQt xu6t) vC Og1-N theo quy dinh.

2. GiAi quy6t c6c khitiu nai, t6 cdo vii c6ng tric ngudi hqc (n6u co) trong ph4m vi

chric ndng, nhiQm vu cria Nhd truong theo dring cric quy dlnh cta ph6p lu{t.

3. C6c t6 chric, c6 nhdn c6 thdnh tich hoic vi ph4m Quy ch6 vd c6ng t6c ngudi

hec rlugc xdt khen thu&ng ho{c tty theo mric dQ vi ph4m se bi xt li theo quy dlnh.

I
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Di6u 30. Quy tlinh vd sfra d6i, b6 sung Quy ch5

l. Trong trudng hqp ciic vhn bin din chitiu t4i Quy ch6 niy duoc sira OOi. UO

sung ho{c thay thi5 thi thgc hiQn theo c6c vdn b6n mdi.

2. Trong quii trinh thuc hiQn, n6u c6 v6n dC phrit sinh hoic kh6 khin, vu6ng

mic. cilc phdng. khoa. b0 m6n k[p thdi biio ciio Higu trug4 xem xet. quy6t dinh sua

aOi. UO.ung cho phtr hgp qua b0 phan $uorgtvc.W
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ceNG HoA xA HQr cHU NGHia lrpr xnu
DQc lfp - Tg do - I!14!a!!c

(bd) Truong phdng C6ng uic Hoc sinh, sinh vi6n, Phdng Ddo

TAi chinh. cric phdng ban, khoa vd bQ m6n cin cti Quy6t dinh

s()/65//aD-DHYD Thdi NguyAn, ngayy'{thdng lndm 2022

QUYTTDINH
Vd viQc ban hinh quy itinh nQi dung vi ph4m vi khung xfr lf kj lu$t
D6i vrii ngutri hgc Trudng Dgi hgc Y - Duqc, Dai hgc Thrii Nguy6n

HIEU TRIJONG TRI/ONG E+I HQC Y DIJqC

Cdn ctl Ngh! dinh sO 31/CP ngay 4/4/1994 c*a Chinh phi vi viQc thdnh lQp

Dqi hgc Thdi NguyAn;

Cdn ai Th6ng u |0/2020/TT-BGDDT ngay 14/5/2020 cua 86 Gido duc vd Ddo

tgo vi viQc ban hdnh Quy che fi chuc vd hoqt dQng cua dqi hgc ving vd cdc ctr str giao
dyc dqi hpc thdnh viAn;

Cdn ct Ngh! quyiit s6 39/NQ-HDDHTN ngay t9/11/2021 cua Dai hqc Thdi

NgtyAn ban hdnh Quy chii T6 chtrc vd hoar d6ng cua Dqi hpc Thdi NguyAn;

Cdn ct^c Quyil dinh sd \\/?D-HDTTDI.YD ngay 10/8/2020 ct)a Hpi ding tnmng
Tnrtng Dqi hoc Y - Dttot, Dqi hqc Thdi NgttyOn vi viAc ban hdnh Qny chd ti clnlrc vd hoqt

dQng cia fiurng Dqi hqc Y - Du1r. c, Dqi hec Thai NguyAn;

Cdn ai Qttyh dinh si5 OO t tgo-oruf O ngay t 2/5/2022 caa Hi€u tirong Trudng Eqi
hoc Y Dttgc, Dqi hpc Tluii NSuyOn ban hdnh Quy chd vi c6ng tdc ngudi lpc tqi Truong Dqi

hoc Y Dtwc;

Theo di nghi cita 6ng Truhng phdng C6ng tdc hpc sinh sinh vi€n,

QUYTT D!NH:

Dilu l. Ban hdnh Quy dlnh v,i N6i dung vi ph4m vi khung xri ly ki luat d6i v6i
ngudi hgc Truong D4i hoc Y - Duo. c, D4i hgc Th6i Nguy6n.

DiAu 2. Quy <Iinh nny dugc 6p dung tu nAm hec 2022-2023. Nhrng quy dinh
tru6c cl6y triii voi quy <tinh nay bi bai M.

Didu 3. C6c 6ng

t
o

t4o, Phdn
thi hdnh./

6 ho4ch

o cv
o TRUONG

Nguy6n Ti6n Diing

Nti nhQn:
- Nhu Di€u 3 (thi hanh);
- Lrru VT, CT-HSSV.

*
o

C

TRUdNG
DAI HO
Y.DU-d. C
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NQI DUNG VI PHAM VA KHUNG XIJ Lf KT LUAT
Ban hdnh kim theo quyd dlnh sd y'6J / /QD-DHYD ngdylf/8/2022

6ii lin tinh trong cd kh6a hoc)

Trong tuyiln sinh: Theo Quy ch6 tuy6n sinh

Nhip hgc chQm 15 ngdy nhmg kh6ng c6 ly do

HQi ddng s€ th6ng b6o vd co quan cht quin
(n6u cin

X6a t0n kh6i danh srich kh6a hoc

HQi ddng se xem x6t tirng trudng hgp

ch!4!r drtB
Nh{p hqc chim c6 l! do chinh tl6ng (trong thdi gian

kh6 uri 30 n

D6n mu6n gid hgc, gid thgc tflp, gid tryc bQnh viQn;

nghi hoc kh6ng ph6p, qqi phdp,

Nghilgg kh6qg phip gtt i 3 ngay

Tg j b6 hgc (chua hodn thdnh thri tgc th6i hgc, chua

thgc hiQn nghia v9 hgc phi)

sqv "!c !s!i rslrigp
Vi ham <lao tltic ngh6 ngh r9p

VAt trat tU, lim viQc ri€ng trong gid hgc, gid thgc
ve tu hec

- V6 16 voi thAy c6 gi6o vd CB, VC nhd trudng.
- Xrlc phqm toi nhiin phim, danh du. thdn thd cua

thdy c6 gi6o, CBVC, HSSV nhd trudng vi cta
nsuot khric

Vi pham quy dinh, ldm inh huong toi uy tin cta
B6nh vi6n, co so Thuc hdnh

- tlqc, thyc tflp thay ho4c nhd nguoi kh6c hoc, thgc

N6u sau khi canh ciio, ngudi hoc ti6p tuc vi
ptr 4m thi Nhd truong dinh chi hoc tA 0l nim

Sau khi th6ng brio vA co quan/gia ttinh/ttia
phuong l5 ngdy kh6ng c6 phin hdi/nguoi hoc
kh6ng c6 giii trinh hoac xin quay lai hoc thi H6i
do x c

LAn 6

Ldn 3

N6u sau khi cinh ciio. nguoi hoc ti6p tuc vi
thi Nhd truon dinh chi hoc tA 0l nim

Trong trudng hgp vi pham il6c biQt nghi6m
trong, nhd tru<rng c6 the dinh chi hoc tqp 0l n[m
hofc buQc th6i hgc ngay tir lin diu.

lrl r'i'zA

Lin I Ldn 2

Ldn I

STI NQi dung vi ph4m

56 Bn vi phSm vi hinh thrirc xfr lf
Khi6n
trich

Cinh
c{o

Dinh chi
HT I nlm

BuQc lh6i
hQc

I

2

3

4

6

LAn 3

Ldn 3

Ldn2

Lin 4

Ldn2

LAn I

LAn 3

Ldn 2

L6n I

Lin I

LAn 4Ldn2
LAn I8 Lin 3

l0

il

Lin 3

LAn 4

Ldn 3

12 LAn 3

\a\\

Lin2 Stl lin tinh trong cd khoii hoc

Ghi chri/Hinh thric lrf lu$t kCm theo

)

7

I

L?n2L6n I

tap thay.
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t3

l4

t5

t6

t7

Itr

l9

20

- Kii5m tra thay ho{c nhd ngudi kheic ki6m tra thay c6c

bdi kitim tra thudng xuy6n, bii thi giira hoc phAn.

- B,o !ry" B h vi6n.

- Thi h0 ho{c nhd thi h0 c{ic bai thi het m6n; lim
thay, nhd lim hofc sao ch6p ti6u luA-n, kh6a luin tiit
nghiQp, chuyEn d6, lu4n rin.

- St dgng phuong tiQn truydn th6ng ky thuit cao

(thi6t bi thu ph6t, truyAn tin, ghi dm, internet) dti

gian lAn trong khi thi. ki6m tra

Ti5 chric hgc. thi. ki6m tra thay; t6 chfc ldm thay ti6u

luin. khoa lurin t6t nghiQp. chuy€n di. ludn vdn. luin iin

Mang tai liQu. <liQn thopi di tlQng vdo phdng thi; clua dA

thi ra ngoii nhd ldm thayl ndm tai li6u vdo phdng thi; v0

bay veo bai thil bo thi kh6ng c6 lli do chinh dring.

C6 tinir n6p chim ho6c kh6ng nQp hoc phi. bao

hiiim y t6 md kh6ng c6 ly do chinh ddng, quri thoi

l-in I

LAn I

Hty bni

thi vd

Cdnh

c6o

LAn 2

Hty bdi thi
vi Dinh chi
hoc tap 02

hoc kj,

hqn trudncchgp h6 hoin
Kh6ng tl6ng phf KTX iltng qui dinh, quii thoi han Lin I Ldn2
rlqqc pl_org QrHslY_llgng !4q
Ldm mAt miit, hu hong tdi sdn, trang thi6t bi trong

KTX, lop hoc, phdng thi nghi6m. bQnh viQn thgc

hinh ho{c cric tdi sin kh6c trong trudng vd noi di

thuc tA thuc tap ngoei trudng.

Drinh nhau. g6y mAt trdt tu, m6t doan k6t noi sinh
^ :. ^hoat vd noi hgc t4pl gd1 r6i trit tu cong c6ng

U6ng ruou. bia:

- khi d6n lop. gny mdt trat tu. gay 96 trong l6p.

phdng thgc tap, trong khu k)i tric xri ho{c ngodi khu

vuc trudng.
- C4y g6 diinh nhau

Htt thu6c lii trong lop. phdng rhi nghi€m vir noi c6m

LAn I

LAn I Ldn 2 Ldn -3

Ldn 2 LAn 3

Ldn 2 Ldn 3

LAn I l-An 2 LAn 3

Lin I

Ldn 32l

li.;l

Lin 2 Lin 3

Tt lAn 3 tro ldn. xt ly tir khidn tftich d6n c

Ldn2

L6n 4

t-An 4

S5 lin tinh trong ci khod hqc

Xri ly theo quy ch6 dao tao; Dinh chi hgc uip 0l
nlm ntiu vi ph4m 02 lin trong ci kho6 hgc ho{c
dang trong thdi gian bi kj luit cdnh crio vi ly do

khric.

Bi ngimg hQc, clinh chi thi hoflc kh6ng c6ng

nhin k6t quA thi ngay tir lin I

BuQc ra khdi KTX, hty hqp d6ng o trong KTX.

Kem theo b6i thuong tai sdn theo gid tri thuc t6l

truong hgp d{c biQt nghi6m trgng Nhi truong c6

th6 dinh chi I nrm ho{c buQc th6i hgc n6u vi
pham ngay tt ldn dAu.

Lin I

Ldn 4

Ldn 4

Lin I
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hrit thu6c ki theo quy ttinh

Drinh bpc duoi mqi htnh thtc

St dung ma tuy n6u tU nguyen trlnh b6o vdi ph6ng

CTHSSV, chuy6n vi6n quin lj tldo tgo SDH, C6

vAn hgc t$p, Ciing vi6n phg tnich

Su dpng ma t[y bi phnt hi€n

Chria chA mot lol n'l

TrQm cip tni san, chfa chAp, ti6u thg Gi sAn do l6y

cap ma co

Chfa ch6p, bu6n b5n v[ khi, chdt n6, ch6t d6 chriy

vi cric hdng c6m theo quy dinh cia nhd nuoc

Dua phin tu xAu vdo trong truong, KTX: gdy 6nh

huong d6n an ninh, trft tg trong nhi truong

Diinh nhau g6y thuong tich holc t6 chric tham gia

tliinh nhau

Tham gia bi6u tinh. tu tap d6ng nguoi, khi6u kiQn
Ldn I

trrii quy dinh cua phrip luAt

don. ep phich trei vtri phrip lu{t

Ding tii, binh lufln, chia sE bdi vi6t, hinh inh c6 nQi

Ldn2 Lnn 3

L6n 3

cao

Dinh chi hgc t{p I nim tlt cai nghiQn

Giao cho co quan chtc nlng xt luit.theo

Lah 2 tir 100.000 d6ng trd l6n d6u bi dinh chi hqc

t6,p I nIm vO dia phuong rdn luyQn vd giao cho co
quan chirc ning xri tj theo quy dinh cua phiip luit

Giao cho co quan chuc ntrng xri lj theo quy clinh

cria ph6p luit

Trong trudng hqp d4c biet nghi6m trgng, nhd

trudng c6 thrS buQc th6i hqc n6u vi pfum lin diu
N6u nghiEm trgng giao cho co quan chfc ning xu

th djltr_9a pnap- !9f1

N6u nghiBm trgng giao cho co quan chfc nlng xu

ly theo quy dinh cia phdp lu6t

Nliu nghiCm rgng giao cho co quan chirc ning xri
lj theo quy dinh cta ph6p lufit

Giao cho co quan chric nlng xu ly theo qu

Ldn I

Lin 3 Lin 4

J{

\fo\ r) 6 (,),zlczl

Tu! muc d6 giao cho co quan chtc nlng xti li
theo quy dinh cta ph6p lu0t

LAn 422

Ldn 4

LAn I

N6u nghi€m trgng giao cho co quan chirc nlng
xt l! theo quy dinh cia Ph6p ludt

Giao cho co quan chric nlng xri Ii theo quy <linh

cta phip luft

Lin I

I-in I Ldn 2l)

z4

Tham gia cric ho4t d6ng mE tin d! doan, tham gia

Bu6n b6n, v{n chuylin, tang trf, l6i k6o ngudi kh6c

hoqt dQng t6n t16icac

sud chat ma t

Lin I : duo. c Nhd trudng cho vd dla phuong 0l
nlm d6 cai nghiQnz5

Lin 226

JraILin I27

LAn 42t)

LAn I

Ti
t.000.000
d trd lCn

LAn I

LAn I LAn 2

Lin I

Duoi
500.000

d6ng

Lin I

IU
500.000,

tltin duoi
1.000.000d

LAn I

LAn 3

Lin I

29

30

3l Ldn2

LinZ32

Lin2

35

lAn I Ldn 2

cua ha
!nh

Hoat tl6ng mai dAm

khu vqc trudng.

33

Kich tl6ng, l6i k6o nguoi khdc bi6u tinh, viil truyan
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29

30

3l

32

dung b4o iuC, ddi iruv, xdm pham an ninh Qu6c gia,

ch6ng ph6 Nhd nu6c; xuy0n tqc, vu kh6ng, xric

pham uy tin cua t6 chric. danh dy vd nhAn phim c6

nhan tren mang intemet

C6 hdnh tlQng qu6y rOi, aam 6, xim phqm nhAn

phAm, iloi tu cia ngudi khric

cta phrip luit

Ttry theo mric tlQ, xri

th6i hoc. N6u nghidm trong giao cho co quan

chtc ntrng xt lf theo quy ilinh cta phrip ludt

Vi ph4m c6c quy ilinh v6 an toin giao th6ng

Vi pham quy dinh vd dang kj t4m tru, t4m vfng

Vi ph4m ph6p ludt, bi xri phat tir nhung tluoc hucrng

dn treo

-t -, Cric vi ph4m kh6c

Phii chiu phat hinh chinh theo quy dinh cria

ph6p luft

tar

Quy itinh ndy thyc hiQn th n,im hgc 2022 - 2023.

U TRTJdNG

TRUdNG

t DAI H
Y-Do

rAr N-o
S Nguy6n Ti6n Diing

LAn I LAn 2 LAn 4

LAn I Lin 2

LAn 3

Phii chiu phat hinh chinh theo quy dinh crla

phrip luAt

Ldn 2LAn I

Tiy theo mfc d0, Nhe hudng xem x6t, nhic
nho. phd binh. trir didm rdn luydn hoic xur[
khidn trrich d6n bu6c th6i hoc /

\p
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DAr Hec ruAr NcuyeN
TRr/oNG DAr Hec Y - DUo. c

cgNc uoA xA ugr cnu Ncnh vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - HSnh phric

sily'fiq /eE-DHYD Thdi NgyAn, ngdyly' thdng I0 ndm 2021

QUYETDINH
Vd vigc ban hinh Quy chii tl6nh girl k6t qui rin luyQn cria nguoi hgc

dugc tlio t4o trinh ilQ tl4i hgc hQ chfnh quy

HIEU TRTONG TRT'ONG DAI HQC Y - DT-rqC

Cdn c* Nghi dinh sii 3ltcp ct)a Chinh phi ngdy 04/4/1994 vi viAc thdnh lQp Dqi
h7c Thdi NguyAn;

Cdn cilr Th6ng tu sii tOtZOZOtff-BGDDT ngdy t4/5/2020 cia 86 Gido dqtc vd
Ddo tqo vi viAc Ban hdnh Quy chA t6 chtc vd hoat dpng cuo dqi hqc vitng vd cdc co
s0 gido duc tlqi h7c thdnh viAn;

Cdn ctr Quyiit dinh sii O9\?O-AOITOHYD ngay t0/8/2020 cila Hoi ding trudng
Trudng Dqi hoc Y - Duqc, Dqi hoc Thdi NguyAn vi vidc ban hdnh Quy chd t6 ch*c vd
hoqt dQng cin Trudng Dqi hpc Y - Duoc, Dqi hpc Thdi NguyAn;

Cdn cu Quy€t dinh t,i t I ZIQO-OHYD ngdy 09/8/2017 cia Hi6u tntdng Tntdng
Dqi hoc Y - Drqc ban hdnh Quy chA C6ng tdc sinh viAn Trtfing Dqi hpc Y - Duqc;

Cdn cti Th6ng n sii I 6/201 S/ff-BGDDT ngdy 12/8/20 t 5 cila BQ trudng BQ Gido

duc vd Edo tqo vi vi€c Ban hdnh Quy chd ddnh gid kAt qud rin hyAn cr)n ngudi hpc

duqc ildo tso trinh dA dqi hOc h€ chinh quy;

Xit di nghi cia Trudng phdng C6ng tdc HSSV,

QUYET D[NH:

Didu 1. Ban hdnh kdm theo Quyiit Ainn niry Quy ch6 denh gi6 ktit qui rdn

luyQn cria ngudi hoc duoc ddo t4o trinh dQ d4i hqc hQ chinh quy Truong D4i hpc Y-
Dugc;

Di6u 2. Quy6t dinh ndy c6 hiQu lgc k6 ru nCey ky vir thay th6 cho cric vdn bin
trudc d6y cta Nhir tnrong vd c6ng tric danh giri k6t qut rdn luyQn cia ngudi hQc;

Di6u 3. Cric 6ng (bd) Truong phdng C6ng triLc HSSV, c6c phdng chr?c ndng, c6c

khoa/bQ mon. c6c cd v6n hqc tip, cric lop sinh vi6n hQ chinh quy chiu tr6ch nhiQm thi

hdnh euyiir dinh nity. t .,ll--
TRTIONG
TRIJONG

,4o/
r\
\o'\,.\

KT. HIEU
. Prro HIEU

IRTIONG \i
v-n

TS. Nguy6n Kidu Giang

Noi nhQn:
- BGH (dC brio crio);
- Nhu tli€u 3 (d6 thuc hign);
- Deng Website Truong;
- Luu: VT, Phdng CTHSSV. DAI II
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DAI HQC THAINGUYEN
TRUONG DA,r HQC Y-DrrqC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh phric

QUYCHf
D6nh gi6 k6t qui rin luyQn cfra nguli hgc tlugc tlio tlo trinh ttQ tlgi hgc hQ

chinh quy Qi Trulng D4i hgc Y - Duqc, D3i hgc Thii Nguy6n
(Ban hinh kim theo Qltyet dinh sii:/..jlq /QD-DHYD ngay.ly thdng 10 ndm 2021

ciln HiAu trudng Trudng Dqi hoc Y-Drqc, Eqi hoc Thtii NpyAn)

Chuong I
QUYDINH CHUNG

Di6u 1. Ph4m vi tlidu chinh vir tl5i tuqng ip dgng

1. Quy ch6 ndy quy <Iinh viQc drinh gid k6t qud rdn luyQn cta sinh vi6n (sau rl6y
goi chung ld ngudi hgc) dugc cliro tao trinh d0 dai hqc h€ chinh quy, bao g6m: C6c ti6u
chi drinh giri k6t qui rdn luy€n vir khung di6m; phdn lo4i k€t qui vd quy trinh d6nh gi6
di€m rdn luyQn; t6 chr?c drinh giri v?r st dpng k6t qui; t6 chr.ic thgc hiQn.

2. Quy ch6 niry rip dqng d6i v6i ngudi hQc rtugc cldo t4o trinh dQ dai hgc hQ chinh
quy t4i Truong E4i hgc Y - Dugc, D4i hgc Thrii Nguy€n.

Didu 2. Nguy6n tic al6nh giri ki6t qun rin luyQn cria nguoi hgc

1. Thpc hiQn nghiCm tric quy trinh vir c6c ti6u chi drinh giri dugc quy dinh t4i Quy
ch6 niry; ddm b6o khiich quan, c6ng khai, c6ng bang, chinh xiic.

2. Dim b6o y6u tO Uinh dang, ddn cht, tdn trong quy6n lim cht cria ngudi duoc
d6nh gi6.

3. Phdi hqp d6ng bQ, chat chE cric bQ ph4n, ciic don vi c6 1i6n quan trong Nhd
trudng tham gia c6ng t6c d6nh giri kiit qud rdn luy0n cta ngudi hoc.

Di6u 3. NQi dung tl6nh gitl vir thang tli6m

l. Xem xdt, drlnh gi6 kiit qun rdn luy6n cria ngudi hqc li dAnh ei6 y thric, th6i d0

cira ngudi hoc theo ciic mric di6m d4t dugc tr€n cdc mit:

a) Y thric tham gia hgc tip;
t; Y ttlic ch6p hanh nQi quy, quy ch6, quy dinh trong Nha ffiMg;
c) Y thric tham gia ciic hoat dQng chinh tr!, xi h$i, vdn h6a, v6n nghQ, thd thao,

phdng ch6ng tQi phqm vir c6c tC nan xd hQi;

a) Y tfruc c6ng ddn trong quan hQ cQng tl6ng;

d) Y thric v2r k6t qud tham gia c6ng tiic c:in bQ lop, c6c dodn th6, t6 chuc khdc

trong co s6 gi6o duc d4i h9c ho4c ngudi hQc dat dugc thdnh tich d[c biQt trong hqc tflp,

rdn luyQn.

2. Di€m rdn luy6n dugc drinh gi6 bang thang di6m 100'

Chuong II
CAC TIEU CHi DANH GIA VA KHUNG DIEM

Didiu 4. Dinh gi6 vd y tnric hgc t$p: 20 tli6m

l. Co y thuc vir thdi d0 hqc tiP tdr

4
7
TI
D,

Y
\
)/O

\

84



2

. Di hgq dAy dt, thing gid, kh0ng m6t trat lu trong gid hgc, chuAn bi lnm bdi tap
ddy ttri: (8 <Ii6m)

Ditim tru (t6ng di6m trir kh6ng qu6 8 di0m):

- Nghi hoc kh6ng lj do, b6 titSt: tru 2 diern/l lan;
:- Vdo hoc muQn, mdt tr{t t.u, ldm vi6c ri€ng, khdng nghi6m tuc trong gid hgc, sri

dung tli€n thoai trong gid hgc. khdng chu6n b! bei...tru 1 di6n'/ I mn.

?. ]hu- gia cdu lac bQ hqc thuflt. c6c hoat <IQng hgc thuat, ho?t tl6ng ngoai kh6a
(cht dO v6 hqc t{p), ho4t dQng NCKH

- Tham gia th6o lu{n chri tl€ hqc tfp trong bu6i sinh ho4t lop: I dii5m.

- Tham gia: t{p hur6n/h0i thio, NCKH, n6i chuyQn chuy6n d€, cdu lac b0 hgc thu{t,
c6c ho4t dQng hqc thuat. hoAt dQng ngo4i kh6a: 2 diOm.

Di6m thuong (co minh chrmg) : Ld cht d€ tai NCKH cdp truong ho4c bdo cdo KH
c6.p E4i hoc trd 16n: thuong 2 di6m.

3. Y thric vd th6i dQ tham gia c6c cu6c thi, k, thi
Thgc hiQn t5t quy chti ki6m tral thi: 2 tli6m
Diiim thuong (c6 minh chimg) :

- Tham gia ciic cu6c thi li6n quan d6n hqc tflp: thuong 1 tti6m
- Tham gia vd tt4t gi6i c6c cu6c thi li6n quan d€n hgc tgp: thuong 2 di6m
4. C6 tinh thdn vuqt kh6, ph6n d6u nron l6n trong hgc tQp: Nguoi hgc c6 di6m

TBCHK:

<ti€m;

- Xtip loai kh6 trO lCn: 2 di6m;

- Xi5p lo4i TB: 1 di6m;

- Xtip loai y6u,&dm: 0 di6m.

Eiiim thuong:

- Nguoi hoc c6 hoan canh kh6 khdrL c6 di6m TBCHK <lat loai gi6i, xufu s6c: thuong 2

- Nguoi hoc c6 hoirn cinh kh6 kh[n, c6 dir5m TBCHK d4t loai khri: thuong I rtiiim.
5. K6t qud hgc t4p

Loai xu6t sic (3,60 - 4,00) : 6 rlitim

Loai gioi (3.20 - 3.59) : 5 di6m

Lo4i khd (2,50 - 3,19) : 4 tti6m

Lo4i trung binh (2,00 - 2.49) : 3 di6m

Loai y6u,, kdm (du6i 1,99) : 0 <Ii6m

Didu 5., Dinh gid v6 f thric ch6p hhnh nQi {uy, Quy ch5, quy illnh cia Nhir
trudng: 25 tliGm

l. Ch6p hdnh tdt vd <tiy dt nQi quy, quy ch6, quy <linh.cta Nhd trudng: euy chii
HSSV, Quy chti hoc W, Quy t6c rng xri-cria Ntra truong: 10 di6m

2. ThUc hiQn tiit c6c quy dinh nQi/ ngoai tru: 5 di6m
3. ThUc hiQn t<5t quy rtinh grii xe vd d6 xe dring noi quy dinh: 5 di6m
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4. D6ng hgc phi, kinh phi, BHYT vd 16 phi kh6c theo quy dinh dAy dri vi dung
thdi h4n: 5 di€m

Di6m tru Di€u 5 ltong di6m tru kh6ng quri 25 didm):

- K! lu{t mric c6.Lnh ciio: trtr 25 di€m vd k6t qu6 rdn luy€n cria nguoi hgc kh6ng
vuqt qu6 lo4i trung binh;

- Kj, luft mric khi6n trrch tru 10 ditim vd k6t qui rdn luydn cta nguoi hgc kh6ng
vuqt qu6 1o4i khri;

- C6 y tam h6ng tdi sin cria Nhd truong: tru t0 <li6m/lin;
- V6ng sinh hopt lop kh6ng ly do: tru 5 diiam,'bu6i;

- NQp chfm ciic lo?i phi vir cric vi ph4m khric (Lu{t cu tni, quy dinh grii xe, tl6 xe,
kli tuc x6. ...): tru 5 di6n/lan.

Ghi chti: Trudng hqp ngudi hoc kh6ng nQp h6 so HSSV, so theo ddi npi ngoqi tril
hoQc npp kh6ng dilng han, kh6ng c6 nhin xdt ciu noi 6 nAi tuil, ngoqi tril trir todn bA 25
diAm. Ngodi ra, cdc trudng ho. p vi phqm nAi qlry, quy dinh cua Nhd tnrdng, vi phqm quy
chA thi, kh6ng npp cdc loqi phi theo quy dinh sd xu ly theo Khung xtr ljt bj, luit hoc sinh
ngudi hpc.

Di6u 6". D6nh gi6 vii y tnric tham gia crlc ho4t tlQng chinh tr!, xi hQi, vln h6a,
vln nghQ, thG thao, phdng chdng tQi ph4m vir c6c tQ n4n xfl hQi: 20 tli6m

t. Y thric vd hiQu qun \hi tham gia ciic ho4t dQng rdn luyQn vA chinh tri, xa hQi,

hgc t{p, vdn h6a, vin nghQ, thO thao (chdm theo quy d6i ho4t dQng tinh nguyQn cta Doan

thanh ni6n)

Z. 'i ttruc tham gia cdc ho4t dQng c6ng ich, tinh nguyen, c6ng t6c xa hQi (ch6m

theo quy ddi hoat dQng tinh nguyQn cua Doan thanh ni6n)

T6ng ditim Khorln I vri Khoan 2: 15 di6m

3. Tham gia tuy€n truydn, phdng ch6ng tQi ph4m v2r cric tQ nan xd hQi:

C6 tham gia tuy€n truy6n, phdng ch6ng tQi ph4m vd ciic tQ nan xd hQi trong lop,
gia dinh, noi cu tru vi cdng d6ng: 5 di6m

Dii5m tru Di6u 6 (t6ng di€m tru khdng quri 20 di6m):

- Vi pham c6c quy dinh vC phdng, ch6ng ma triy, c6c tQ nan x5 hQi: trir 20 diiSm;

- Ving sinh ho4t chinh tri dudi cd kh6ng c6 lf do chinh d6ng (khi Nhd trudng tri6n
khai): trir 10 ttiOm/ ldn;

" - Ving sinh hoAt Chi dodn/Chi hQi hnng th6ng kh6ng c6 ly do chinh dring: trir 2

diem/lan.

Didu 7. Ddnh gi6 vd y tUric c6ng dAn trong quan hQ cQng tldng: 25 tli6m

1. Ch6p hdnh t6t vd tham giatuy€n truyiin cric chri truong cria Dang, chinh siich,

phrip lu{t cta Nhir nudc trong cQng d6ng: 15 di€m

2. Tham gia cric ho4t d6ng xi hoi c6 thirnh tich dugc ghi nh{n, bi6u duong, khen

thudng:
- C6 tham gia c6c ho4t dQng xa h$i: 4 di€m

- Eugc ghi nh4n/bir5u ducrng (Lop - CVHTI Chi dodntlOi; noi cu tru): 5 di€m

3. C6 tinh thAn tinh nguyQn chia s6, girip dO ngudi thdn, ngudi c6 kh6 kh6n, ho4n

n4n (d6ng g6p/ring h0 quy * thiQn, girip <16 ban bd c6 hoirn canh kh6 kh[n, "' tlugc

CVHT vd lop xric nhfln: 5 di6m

)t
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Di€m thuong (c6 minh chimg):

..7 : Tl1" gia tinh nguy€n trong c6ng t6c phdng ch6ng thi6n tai, dich bgnh nguy
hiGm do Nhd trudng ho4c dia phuong ph6t dQng: thuong 10 ditlm.

. - Tham gia cdc hoat dQng xE hdi kh6c c6 thdnh tich rlugc khen thu&ng: thuong 5
tli6m

Di€m trir Ei6u 7 (tdng di6m tru kh6ng qu6 25 di6m):
Vi ph4m Luflt an toan giao th6ng. an ninh tr{t t.u, tham gia ciic hoat rtQng chua duo. c

ph6p lu{t cho phdp: trir 25 diiSrr/Hn.
Nhtng ui nhan vi ph4m Luat an toan giao th6ng, an ninh trat t.u, tham gia cric hoat

dQng chua duo. c pllip lu{t cho phdp se bi xu ly ky luat theo Khung xt ly ky lu4t hsc sinh sinh
vi6n cua Nhd trudrng vd xri ly theo quy dinh cua phrip lu4t (n6u c6).

" , 
Didu 8. D6nh gi6 vG f thrirc vir k5t qun khi tham gia cOng t6c c6n bQ llp, c6c tloAn

th6, t6 chrlrc ho{c tl4t <Iuo. c thinh tich ilic biQt trong hgc t$p, rin luyQn (np dBng cho
BCS, BCH chi tloirn/chi hOi SV, Ban cht nhiQm/Ban chi huy cic cAu l4c bQ, iIQi tinh
nguyQn ngang cAp CLB): 10 tli6m

t. Y thtc, tinh than. th6i dO, uy tin vd hi6u qui c6ng vi€c cta nguoi hgc khi dugc
phdn.cdng nhiQm vq qudn l1i lop, cic t6 chric Ding. Dodn thanh nicn, Hqi sinh vi€n vd
ciic t6 chric khAc trong Nhd truong (CLB. d6i tinh nguyQn):

- n6t cO y thuc, tinh then. thAi d6, uy tin vd hiQu qui: 3 di6m
- C6 j thuc, tinh thdn, th6i d9, uy tin vd higu qu6: 2 di6m
2. K! n[ng t6 chric, qudLn lf lop, qunn lj c6c t6 chr?c Dang. Doan thanh ni€n, H6i

sinh vi6n vd cric t6 chric khiic trong Nhd trudng (CLB, d6i tinh nguyQn):
- Ky nAng t6 chric, qu6n ly lop/c6c t6 chuc kh6c rdt t6t: 2 di6m
- K! ning t6 chric, quin l;i lop/cdc t6 chric khric t6t: I di6m
3- H6 trq vd tham gia tich cgc vdo cric hoat d6ng chung cta lop, tap th6, khoa vd

Nhe truong:

n6t tich cgc: 2 di6m; Tich c[c: 1 di6m.
4. D4t dugc c6c thdnh tich d6c bigt trong hoc t6p vd rdn luy6n (c6 minh chimg)::
- Duoc bi6u duong c6p Li6n chi, c6p Truong: 1 di6m;
- Duo. c khen thuong c6p Truong: 2 ditim;
- Dugc khen thuong rir c6p dai hoc trd l6n: 3 di6m

Chuorg III
PHAN LoAI KET QUA vA QUY TRiNH DANH GIA DIEM RIN LUYEN

Di6u 9. PhAn lo4i k5t qui rin tuygn

. . . t. K6t qua rdn luy6n duoc phdn thdnh c6c loai: xu6t s6c, t6t, ura, trung binh, y6u
vd kdm.

2. PhAn lo4i k6t qu6 rdn luyQn:

a) Tir 90 d6n 100 <litim: loai xu6t s6c;
b) Tir S0 d6n du6i 90 <liOm: loai t6t:
c) Tri 65 d6n duoi 80 di6m: loai khri;
d) Tir 50 d6n dudi 65 di6m: loai trung binh;
d) Tt 35 d6n dudi 50 di6m: lo4i y6u;
e) Ducri 35 di6m: lo4i kdm.
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g\u cdu bdt buoc dA xdp loqi rdn luy€n ti loqi Khti tro lOn khi diem sd d cdc Diiu
4 ddn Diiu 7 diu dqt tir 50% tr& bn).

Diiju 10. Phin lo4i trong mQt s5 trudng hqp dic biQt

l. Trong thoi gian ngudi hgc bi kj ludt mirc khi6n trrich, khi drinh gi6 k6t qui rdn

luyQn kh6ng duo. c wqt qu6 lo4i khii trong ntrm hoc d6.

2. Trong thdi gian nguoi hgc bi kj luflt mr?c cinh c6o, khi drinh giri k6t qui rdn

luyQn kh6ng clugc vuqt qu6 lo4i trung binh trong n6m hgc d6.

3. Nguoi hqc bi lci luat mfc dinh chi hgc t4p kh6ng rtuo. c dii.nh gi6 rdn luyQn hong

thoi gian bi dinh chi.

4. Nguoi hOc bi kl luat mric buQc th6i hqc kh6ng duq c rliinh gi6 kiit qua ren luy$n.

5. Nguoi hgc hoirn thanh chuong trinh hgc vd t6t nghiQp ch6m so v6i quy dfnh cta
kh6a hgc tfri ti6p tUc tluqc drlnh giri ki5i qua rdn luyQn trong thoi gian dang hoan thanh b6

sung chuong t.inh hq" va t6t nghiQp, tiri thuQc viro nguy€n nhan d6 quy dinh muc <fthh

girl rdn luy(n t4i kj, b6 sung.

6. Nguoi hoc khuy6t 6t, tan t{t, m6 c6i ci cha lin m9 ho4c cha hoic m9, hoirn cinh
gia dinh dac bi6t kh6 khen c6 xric nhiin cria dia phuong theo quy dinh tt6i voi nhtrng ho4t

dQng rdn luyQn kh6ng c6 khi ning tham gia ho4c d6p .*g yey c.6u chung thi du.gc uu

ti6n, dong rien, khrylin khich, cQng di€m khi danh giri k6t quri rdn luyQn qua sU n6 luc vi
tii5n b0 cta nguoi hgc ttry thuQc viro d6i tuqng va hoen cinh cr; th€.

7. Nguoi hqc nghi hgc t4m thdi dugc bio lu,., k6t qui rdn luyQn s€ dugc <l6nh giri

k6t qui rdn luyQn khi ti6p tuc trO lai hqc t{p theo quy dinh.

8. Nguoi hqc dting thoi hgc hai chuong trinh.diro t4o s€ dugc drinh gi6 k6t qui rdn

luypn tai dJn vi qunn lj-chuong trinh thrir nh6t vd l6y f kiiln nhdn xdt cta don vi quan li
.t u*g trinh thri hai lim cAn cu, co sd d6 denh gi6 th6m. Trudng hqp chuong trinh thti

,1,il# t o- tnarf, thi <ton vi quan ly chucng fii|h tht hai se ti6p tUC duo. c d6nh gi6 kiit

qui rdn luyQn cria ngudi hqc.

g.Nguoi hqc chuy6n trudng duoc sg d6ng y cta Hipu truong hai co sd gi6o duc

dai hqc thi iuq. U'eo luuk6t qui ren luvQn cria co so gi6o d-uc jai h.oc cy.tlri fc 1ai 
co sd

gi6o dU. d4i hqc moi vir ti6p tpc duo. c drinh gid k6t qui rdn luyQn o cric hqc lcj tiep theo'

Di6u ll. Quy trinh tl6nh gi6 kiit qui rin luyQn

1'Ngudihgccf,ncrivirok6tqu6rdnluyQncriabanthan'tudi'nhgi6theomuc
di6m chi ti6t trong QuY ch€ nirY'

2. T6 chric hSp lop c6 c6 v6n hqc t4p (CVHT) th-a1 dU' cung.voi.ban.ct tU tOp'

BCH chi tlodn/chi h6i sin5,vi6n ti6n h'anh'iem xdt va thdng qua mftc di6m qu-danh gi6

cta ttme nzuoi hqc tr€n co s0 c6c minh chimg xiic nh4n k6t qu6, phii dugc tr6n 50% .f

kii5n ddig y cria tap th6 lop ve phai c6 bi6n bin kdm theo'

CO v6n trqc t{p xric nh{n ktit qu6 d6nh gi6 vir phin loai rdn luyQn nguoi hgc hong

l6p 'd;";A;E ilt;; ;il; cong tac h[c sinh sinh vi6n (Hssv) vi Doin rhanh

't*'u;:frJ;ili* 
",,*0i sinh vi€n ri so6t ttitlm ren luvQn qP"9 li€n.quan d6n

linh vlrc hoat dong 
"ira 

poaonroi trong vdng 3 ngiry rdi chuy€n k6t qui rdn luyQn ctia

ngudi hgc vti Phdng C6ng t6c HSSV'

4. Phdne COns t6c hQc sinh sinh vi6n rir soiit kii3m tra' t6ng hqp vi trinh k31f*
rc' nOiai"e'Eatr,;itk6G;t;; luvon cia nguoi hsc c6p Truong (sau d6v sai trt la

HQi ddng c6P Truong).

'd
H
ju
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5. HQi <l6ng cap Truong hgp x6t, thiing nh6t trinlr HiQu truong ban hanh quytit
dinh c6ng nh6n k6t qui, phin loai rdn luy6n chJnguoi hoc.

_6- 
Ktit qun dffi giri, phdn loai rdn luy€n cta nguni hgc duo. c c6ng bti c6ng khai vd

th6ng b6o c!91suoi hgc bitit trudc 14 ngdy (qua website cria Nhd tu*g) tru6c khi ban
hdnh quy6t dinh chinh thric.

* cdc cdn ctt x& didm rin luyan duo. c ctic cron vi/cti nhdn lian qtmn cung cdp
trudc khi ddnh gid diAm rdn luyQn bao gim:

- Phdng Ddo tao: 9*g .31 dii6m trung binh chung hoc kj, cta tung kh6a, hoc kj
cho cdc lop sinh vi€n vir phdng C6ng t6c HSSV.

- Phdng TTKT &DBCLGD: Cung cip th6ng tin nguoi h'c vi ph4m quy chii hgc t6p vd
thi qi cho CVHT vd phdng C6ng tric HSSV.

Phdng K6 ho4ch-Tdi chinh: cung c6p th6ng tin d6ng hqc phi vd ciic khoin thu
kh6c cta nguoi hgc cho CVHT phdng C6ng tai HSSV

- Phdng Khoa hoc c6ng nghQ & Hqp t6c qu6c t6: Cung c6p th6ng tin v6 cric ho4t
<lQng nghi€n cr?u khoa hgc cta nguoi hoc cho CVAT vd ptrOng COng ta. frSSV .

- _- 
Phdng c6ng t6c HSSV: cung c6p th6ng tin va khen thuong, kj, lu6t vd cric vi

ph4m khdc cho CVHT (duoc thuc hiQn thudng qry tt"o quy d!nh).
- Cric Khoa/B0 m6n.trong Ty-*g vd c6c giang vi6n c6 tnlch nhiQm ghi ch6p diydi :i.19$ Jir li€n quan d6n ngucri hec trong thdi Ci., theo hsc tai Kh;a/BT ;on hong

s6 tl6u bdi ho4c gui minh chimg cho CVHT/phdng Clng t6c HS'SV.

Chuang IV
TO CHIIC DANH GrA VA ST.IDUNG XEr QuA DANH GrA

Didu 12. HQi d6ng rt6nh gi6 kiit qui rOn tuyQn
HQi ddng dr{nh gi6 kiit qun rdn luyQn cta nguoi.hgc c6p Trudng gitp HiQu truong

1em 1dt, :on_C_.rhan 
k6t qu6 drinh gid rdn luy6n &u *, nguoi hgc vd chiu sU chi <l4otr.uc ti6p cta HiQu truong.

a) Thanh phan HQi rt6ng cAp Truong g6m:
- Chri tlch H6i d6ng: HiQu tuong ho4c ph6 HiQu tuong duqc HiQu tuong rly quy€n.
- Thuong tr.uc HQi il6ng: Ldnh tt4o phdng C6ng tric HSSV.

.- .-_Cdc uf vi6n: Dai dign mr.t a1o cric phdng c6 li6n quan, d4i diQn Doan thanhni6n vd HQi nguoi hgc c6p truong, ctruy6n vlen ftrJn-g COng tric HSSV.
b) NhiQm w cria HQi d6ng c6p Jruong: cin ct vdo circ quy drnh hi€n hnnh ti6nhdnh xem xdt. drinh gie k6t qu6 ren ,uygn cra-tung-nguoi hoc. d6 nghi Hi6u truong banhanh quy€t dinh c6ng nhdn.

Didu 13. Thoi gian il6nh gi6 k6t qui rin luyin
1. ViQc drinh giri ktir quA rdn luyQn cria nguoi hgc rtugc ti6n henh dinh kj, theo hQcky. narn hQc-(trong vdng 2 - 4 tu,an sau khi k6t rft.;;. f"1r. te, thric nam h9c).

ch6 nay: 
Di6m ren luv€n cua hqc LJ h t6ng di6m aat i,rs. cua 6 nQi d,ng chi ti€t rong euy

.U" r; fl:ilrdn 
tuyQn cta ndm hoc Li trung binh c6ng cria di€m rdn luyQn cric hoc k!

ooi voi nguoi hoc nghi hqc t4m thoi, khi Nha trudng xem xdt cho hgc tiiip thi thoigian nghi hoc kh6ng duoc tinh aia, ,e, frrQr.
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4. Di6m rdn luyQn torin kh6a hgc ld trung binh cdng cria di6m rdn luy6n cric hqc kj,
cta ci kh6a hoc.

Diiiu 14. Srfr dgng k6t qui r0n luyQn

1. K6t qua drinh giri rdn luyQn tung hgc B, ndrn hoc cria nguoi hoc dugc lrru trong hi)
so quan l1i nguoi hgc, dugc sri dpng trong viQc xdt duyQt hpc b6ng, xdt khen thuong - lcf luft,
xdt th6i hoc, ngimg hoc vd c6c m ti6n khiic tuy theo quy dinh cria Trudng.

2.K€t qud dr{nh giri rdn luydn todn kh6a hoc cria nguoi hgc rlugc luu trong h6 so
quan ly nguoi hgc cia Nhri truong. ldm can cf d6 xet thi t6t nghi6p, ldm lu4n vin ho{c
kh6a lu4n t6t nghiQp.

3. K6t qui drinh giri rdn luy0n todn kh6a hoc duoc ghi chung viro bang di6m ki5t
qui hoc t6p vd ltru trong hd so cta ngudi hoc khi t6t nghiQp ra truong.

4. Nguoi hgc c6 k6t qui rdn luydn xu6t sic tlugc Nhir truong xem xdt bi€u duong,
khen thu&ng.

5. Ngudi hoc bi x6p loai rdn luyQn y6u, k6m trong hai hoc kj, li6n ti6p thi phii t4m
ngimg hoc it nh6t m6t hgc kj 6 hgc kj,tiOp theo vd n6u bi x6p lo4i rdn luyQn y6u, kdm hai
hqc k! li6n ti€p l6n tht hai thi s€ bi buoc th6i hgc.

Di6u 15. Quyiin khi6u n4i
Nguoi hqc co quydn khi6u n4i vd viQc drinh. giri k6r qun ren luydn cua Truong ddi

vdi cri nhdn bdng ciich grii don d6n HQi d6ng cdp truong th6ng qua Phong Cdng tric
HSSV trong vong 14 ngdy kC tt khi Nhd trudng c6ng b6 tr€n website Trudng/Website
cria phdng CTHSSV/FB C6ng tric HSSV (qu6 ngiy n6i tr€n cri nhdn ngudi hgc ph6i t.u

chiu tr6ch nhi€m).

Khi nhan duoc don khitiu n4i, Hqi d6ng c6p truong c6 triich nhiQm gi6i quy6t, tra
ldi cho c6 nhAn theo quy dinh hien hanh.

Chucrng V
TO CHIJC THI,TC HIEN

Didiu 16. T6 chrirc thgc hiQn
::..

Ciic c6 vdn hgc t4p ctng ban ciin sy lop, BCH chi doirn/chi hQi sinh vi€a tim hi6u

$ c6c nQi dung trong Quy ch6 ndy <I€ ti6n hirnh ddnh gi6 k6t qui rdn luyQn d6i vdi timg
ngudi hgc mot cAch kh6ch quan, cdng bdng vd chinh xdc.

C6 v6n hqc tap c6 trdch nhiQm ghi di6m do HQi d6ng c6p Truong drinh gi6 vdo 56

theo d5i hgc t4p vd rdn luyQn cta ngudi hoc theo tirng hqc k , dmg ndm hgc.

Cic cdnbQ quan ly cric Khoa/BQ mdn tryc thuQc Trudng qurin triQt tdi c6c c6 v6n

hqc t{p.lir nhdn vi€n minh phg trdch nghiCn cuu vd thuc hiQn dring ciic quy dinh trong

Quy ch6 ndy.

Trong qu6 trinh thgc hiQn, Phong Cdng tric HSSV, Dodn Thanh nien, HQi stuth

vi6n c6 tr6ch nhiem t6ng hqp nhirng vlrdng mlc ph6t sinh vd trinh HiQu truong xem x6t,

pu TRTIONG
UTRUONG

is

N(

Ot

0(

l*)
Y-t) C

sta d6i cho ottitnw.t.l$--_

TS. Ngiry6n Kiiiu Giang

TRUITNG
EAI H
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DAI HQC THAINGUYEN
TRTIONG DAI HQC Y DT-IqC

Hgc kj:
HqftnS
Md s6 sinh viAn: ... ... .

PHIEU DANH GIA KET QUARINLUYEN

Ndm hgc: ..........

coNG HOA xA upl CHUNGHTA vrpT NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phric

Ngiy ildnh giti: ...........

NQi dung il6nh giri
Ei6m
trir

Lap
aI6nh

L D{nh gi6 vd f thric tham gia hgc tfp 20

1. C6 f thric vn thrii d0 hqc tQp t6t: Di hgc dAy dt, dring gid, kh6ng mdt
trat tU trong gid hqc, chuin bi lim bdi t{p ddy drl.

Diim tri muc t ltdng diim rri kh6ng qud I diimt:
- Nghi hlc kh6ng t!, do, bd tiiit: tr* 2 aiAm/l tin;
- Vdo hpc muQn, mlit trdt tu, ldm viQc riAng, kh6ng nghiAm tuc trong gid
hpc, s* dung di€n thoqi trong gid hpc. trhdng chuan bi bdi: tri I aiel Dn.

8

2

2. Tham gia c6u l4c.bQ hgc thu{t, c6c ho4t d6ng hoc thu4t, ho4t dQng

ngogi kt6a (chir d0 v6 hoc t{p), hoat dQng NCKH
- Tham gia thao ludn chu di hoc t(tp trong bu6i sinh hoat tdp: I diAm

- Tham gia: tdp hwh/hAi thdo, NCKH, ndi chuyQn chuyan di, , cdu lqc
b0 hoc ihudt, cdc hoqt dlng hpc thudt, hoqt dQng ngoEti khda @hn di
hoc tdp): 2 diAm

2
3..Y thric vd th6i d0 tham gia cric cuQc thi, kj,thi: Thuc hiQn t6t quy ch6

ki6m tra, thi.

2

4. C6 tinh thin vuqt kh6, ph6n d6u rucm l€n trong hgc t4p:

- SV cd diim TBCHK xip loqi khd trct t?n; 2 diim:
- SV c6 diim TBCHK xdp loqi TB: t diim:
- SV cd didm TBCHK xAp bqi yiiu/kem: 0 diiim

6

5. K6t qua hqc tap:

Loqiydu, kem (dubi 1,99)

Loqi trung binh (2,00 - 2,49)

Loai khd (2,50 - 3,19)

Loqi gi6i (3,20 3,59)

Loqi xudt siic (3,60 4,00)

0 di€n
J dtem

l diim
. ..:) drem

6 di1n

,<II. Ddnh gi6 vii y thrirc chdp hirnh nQi quy, quy ch

Nhh truimg
6, quy tllnh cta

i quy, quy ch6. quy dinh cua Nhd trudng:
w, Quy tic ung xu cua Nhd truong....

1. Ch6p hanh t6t vd dAy dt n0

Quy ch6 HSSV, Quy ch6 hoc

2. ThUc hiQn t6t c6c quy dinh nQi/ ngo4i tru

c6 x6c nhdn ddng ki t4m trf hang nam)(

53. Thuc hi€n t6t quy dinh gui xe vd tt6 xe dring ncri quy dinh

i4

Lop:

Di6m
r5i.ta

SV tU
al6nh
si

10

5

I
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4. D6ng hgc phi, kinh phi, BHYT vn lQ phi kh6c theo quy dinh diy dri vd
dung thoi hen.

Eidm r* muc II (6ng didm ffi kh6ng qud 25 diA@:
- Kj, ludt m*c cdnh cdo: tri 25 di1m vd KQ rin tuy1n cua SV khdng vuqt
qud loqi trung binh;
- K!, luQt mtc lihiAn mich: rri 10 itiim vd KQ rin luy€n cila SV khdng
vuot qui loai khti;

- Cii 7 mm hdng tdi san cua Nhii trudng: tri 10 diim/ldn;
- Viing sinh hoqr lop kh6ng lj, do: tri 5 ilidnr/bu6i;

- NAp.chdn cdc loqi ph[ vd cdc ui phsm khdc (LuQt cu tr , quy dinh gut
xe, dA xe, lE tilc xd, ...): trir 5 diim,/ldn.

20
III. Ddnh gi6 vd y thric tham gia c6c hoqt ilQng chinh tri, xi hQi, vin
h6a, vin nghQ, th6 thao, phdng chdng tQi pham vir cric tQ ngn xE hQi

t. Y thric vd hiQu qua tham gia c6c ho4t ilQng rdn luy6n vA chinh tri, xd
hoi, v6n h6a, vdn nghe, the thao.

2. Y thric tham gia cic hoat dQng c6ng ich, tinh nguyQn, c6ng tric xi hQi.

(chiim theo quy diii hoqt dQng cua Dodn thanh niAn, H)i SV)

15

3. Tham gia tuy6n truydn.. phdng ch5ng tQi pham vd cric t6 nan xd h6i:
SV c6 tham gia tuy6n truy6n, phdng ch6ng t6i pham vd cric tQ 4n xd hQi
trong lop, gia tlinh, noi cu tru vd c6ng diing.

5

Didm tri muc III (tiing di6m ti kh6ng qud 20 di6@:
- Vi phqm cdc quy dlnh vi phdng, ch6ng ma tily, citc tQ nqn xd h6i: tri
20 diAm;

- Vdng sinh hogt chinh tri duni cd kh6ng c6 g, do chinh dting (khi Nhd
trudng fiAn khai): tri 10 cliArn/ ldn;
- Vting sinh hoqt Chi dodn/Chi h6i hdng thdng kh6ng cd lj,do ch{nh
ddng: tri 2 di6m/lin.

IV. Drlnh gi{ va y thri,c cdng dAn trong quan hQ cQng ildng

1. Ch6p hanh t6t
chinh s6ch, ph6p I

vd tham gia tuy6n truydn c6c chir truong cira Dang,
uat cria Nhe nudc nong cdng ddng. 15

2. Tham gia c6c hoat ctQng xE h6i c6 thanh tich du-o. c ghi nhan, biCu
duong, khen thu&ng:
- C6 tham gia cdc hoar d6ng xd hQi: 4 diim
-Dmc ghinhSn/biAu &tong (op-CWT; chi dodn/Hli; noi cu tni): 5 didm

5

tinh nguydn chia s6, girip dd nguoi thdn, nguni c6 kh6
khdn, ho4n nan (d6ng g6p/ung h6 qu! tt thiQn, girip dd ban bd c6 hoan
canh kh6 kh6n, .. . (CVHT va lop drinh gie).

3. C6 tinh than 5

trt muc IV (6ng diim tr* kh1ng qud 25 diim)
Vi phqm Luit an todn giao thdng. an ninh rr /, thom gia cdc hoat
dQng chra tlroc phdp ludt cho phdp: tri 25 didm/Dn.

Didm

V. D6nh gid vd f
doirn th6, t6 chric
luyQn (6p dqng

thrirc vir k6t qui khi tham gia c6ng tric cdn bQ lip, eic
ho{c tl?t tlugc thirnh tich il{c biQt trong hgc tflp, rin
cho BCS, BCH chi tloirn/chi hOi SY Ban cht

Qi tinh nguyQn ngang cdp CLB)nhiQm/Ban chi huy cic ciu lgc b0' d
thric, tinh than, thai d6, uy tin vd hiOu qui c6 vi6c cria nguoi hoc

chric Eang, Doankhi <luo. c phdn c6ng nhiqm vu quan lf l6p. c6c
i sinh vi6n vd cric t6 chtc khric tron

1.f

tha:rh ni6n, H

ng
t6

Nha CLB,
J

5
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dQi tinh nguyQn):

- Riit cd !, thirc, tinh thin, thdi d6, uy t{n vo hi\u qua. 3 di\n
- Cd j, thtlc, tinh thdn, tfuii d6, uy tin vd hiAu qua: 2 didm

2. K! ndng t6 chtc, quan lf lop, quan lj c6c t6 chirc Dang, Doan thanh
ni6n, HQi sinh vi6n vd c6c t6 chric kh6c trong Nha trubng (CLB, dQi tinh
nguyQn):

- K! ndng tii chrlc, quan lj, lop/tii chtlc khdc riit tiit: 2 diAm

- Ki ndng tii ch*c, qudn lj, lop/t6 chttc khdc riit: I di6m

2

3. H6 trq vd tham gia tich cgc viro cric hoat d6ng chung cua lop, tap thC,
khoa vi Nhd trudng:
- Rtit fich cwc: 2 didm

- Tich cnc: I didm

2

4. Dpt duo.c c6c thanh tich clic biQt trong hgc t$p vir rin luyQn (c6
minh chimg):

- Duqc bidu dunng clip LiAn chi, clip Trudng: I di6m

- Du;c khen thuong clip Trudng: 2 diAm

- Duoc khen thuong ti ciip ctai hoc tro l1n; 3 diim

3

VI. Di6m thuong (tdi ila 16 <Ii6m):

Di6m thuong sC du-o. c cQng vdo t6ng diem sau khi nguoi hqc tu ch6m o
cdc muc trdn (1. ll. III. IV, V).
1. Le chir dA tai NCKH c5p trudng ho4c brio crlo KH c6p Dai hqc trd l6n:
thudng 2 di6m.

2. fham gia cudc thi lien quan d6n hgc rlp (khong dat giai): rhuong I didm.

3. Tham gia vd il4t giAi cuQc thi 1i6n quan cl6n hqc t{p: thucmg 2 di6m.

4. SV c6 hoan cinh kll6 khan, c6 di6m TBCHK <lat loai gioi, xuit sic:
thucrng 2 dieml TBCHK dat loai khd: thuong I di6m.

5. Tham gia c6c ho4t tl$ng xn hQi c6.thanh tich dugc ghi nhd.n, bi6u

duong, khen thuolg (c6 minh chimg. Ndu SV c6 nhi0u thdnh tich thi lay

cli€m thudng d phdn cao nhit).
- Tham gia tinh nguyQn trong c6ng tdc phdng chiing thiAn tui, dlch b.Anh

nguy hiim do Nhd trudng hoSc dla phuong phdt dQng: thudng l0 di€m.

- Tham gia cdc hogt itQng xd hQi khric cb thdnh tlch dugc khen thucrng:

thuong 5 diAm

YII. T5ng ili6m
(Ditim rdn iuyQn t6i da cua ngutri hgc/ hgc kj' kh6ng quri 100 di6m)

X5p lopi

Sinh vi6n Cin bQ I6p C5 vdn hqc tip

-:\
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DAI HQC THAI NGUYEN
TRIJONG DAI HQC Y - DIJqC

CQNG rroA xA HQr cH0 NGHiA vrpT NAM
DOc l6p - Tu do - H4nh phfc

so/93 tl,uvo-KHcN&Hrer Thdi NguyAn, ngdy I thdng 3 ndm 2022

xf no4cn
Tri6n khai cic nhiQm vg Khoa hgc vir c6ng nghQ cdp co sir nim2022

Cdn c* Quyil dinh sti 18/QD-HDTTDHYD ngdy 10/8/2020 cda HQi ding Trrdng

Dai hpc Y-Drqc, Dai hgc Thdi NguyAn vi vi€c ban hdnh Quy chd t6 ckirc vd hoqt dQng

crta Trudng Dqi hpc Y-Drqc, Dai hpc Thtii NguyAn;

Cdn cti Quy€t dinh sii SOZOtgO-OnfW ngdy 16/9/2016 cila Gitim dtjc Dqi hoc

Thdi NguyAn vi vi€c ban hdnh Qrry dinh vi c6ng tdc qudn lj' khoa hpc vd cdng nghQ cia
Dai h7c Thdi NguyAn;

Cdn cri Quyiit dlnh s6 ZZSO\}O-OUfN ngay 15/12/2021 cia Gidm dtic Dqi hec

Thdi NguyAn vi viAc ban hdnh Quy dinh vi hoqt d|ng nghiAn c*u khoa hoc cia sinh vi\n

Dqi hoc Thdi NguyAn;

Cdn cu Kd hoqch chi€n luqc phdt trtdn ui Nghi\n ctirv khoa hpc vd chuydn giao

c6ng nghQ cia Trtdng Dsi hpc Y Dtqc, Dqi hpc Thdi NguyAn Giai dosn 2021-2025;

Cdn cn K€ hoqch hoqt dQng Khoa hpc vd c6ng nghQ cila Nhd trudng ndm 2022;

Cdn cu biAn bdn h\i nshi di xuiit y nrdng nghiAn cilnt vd g6p y c6ng tdc qudn l!,

khoa hpc ndm 2022, ngdy 1l thdng 2 ndm 2022.

Truong E4i hgc Y-Duo. c ban hdnh Kt5 hopch tritin khai cric nhiQm w Khoa hoc vi
cdng nghQ ndn2022 cta Nhd trudng nhu sau:

r. MUC OiCn, ytU CAU, DOr rtIgNG Ar OUNC

1. Mgc tlich

- Ndng cao ch6t luqng c6c d€ tdi khoa hgc cOng ngh6 (KHCN) c6p co sd.

- Thtc dAy phdt tritin KHCN theo hudng chuy6n s6u.

- Phrit tri6n ciic nh6m nghi€n cuu sdu.

- Tdng cuong c6ng b6 qu6c tii.

2. Y6u cAu

Z.l. Pdi vdi ai hi Co sd cdp Tnrdng

./z
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- M6i Khoa/ BQ m6n Ae xu6t t6i thi6u 03 huong nghi6n criu ldn, trong 116 bao gtim
nhi6u nghi€n criu nh6 hon.

- D6y ld hudng nghi0n cuu gin vdi chuy6n m6n cria c6c Khoa/ BQ m6n.

- Nhd truong khuy6n khich c6c dC tii chuy€n sdu vd Y-Dugc, c6 sg li6n kdt khoa
hqc gita c6c linh vgc chuy6n mdn trong Nhe truong.

- Nhd trudng uu ti6n cho cric d€ tdi mang bdn sic vtng midn, c6 dfc tht ri€ng cta
khu v.uc.

- NhA trudng d4t hdng c5c nhiQm ru KHCN tryc titlp v6i c6c Khoa/ 86 m6n theo
nghi€n criu tla dC xu6t. Hodc Nha truong sE ch0 dQng dat hang dga tr€n nhu cAu thgc tti.

Z.Z. Oiii vai ai tdi Co sd cdp Khoa/ 86 m6n

Hdi ddng khoa hgc tldo t4o c6p Khoa/ Bd m6n x6t duyQt vd d€ xu6t danh srich d6

Trudng ra quyiSt Ointr giao dO tdi.

Z.S. Oiiivdi ai tdi NCKH cia sinhviAn

HQi ddng khoa hgc dho tao c6p Khoa/ BQ m6n xdt duyQt vi dA xu6t danh srich dti

Truong ra quytit dinh giao dC tai va kinh phi.

3. D6i tuqng 6p dgng

C6c nhiQm vp KHCN c6p Co sd cho c6n b6, gi6ng vi€n, sinh vi6n tu nim 2022.

II. NQI DUNG

t. Oiii vr:,'i dA tni C0 s& c6p Truong

l.l. C6c Khoa/ BQ m6n d€ xuSt huong nghi€n criu.

1.2. Nhe truong cin cri vdo tt€ xu6t dC x6t duyQt hoic <l6t hang cric nhiQm vr,t

KHCN vdi c6c Khoa/ B0 m6n theo nhu cAu.

1.3. YCu cAu tOi ttri6u nhiQm vu KHCN c6p Trudng:

a) San phAm bdi b6o

- 01 bei brio thuQc h€ th6ng ISI/ Scopus.

- 01 bdi b6o dugc tinh 1 di6m thuQc danh mpc c6c t4p chi khoa hec ttugc tinh diiim
cria HQi ddng gi6o su nhd nudc.

- 02 biti biio tlugc tinh 0.5 - 0.75 di6m thuQc danh mpc c6c t4p chi khoa hgc ttugc

tinh ditim cta HQi diing gi6o su nhd nudc ho4c T4p chi Khoa hgc C6ng nghQ Y Duoc.

- 01 bei b6o dugc tinh 0.25 di6m thuQc danh mqc c6c t4p chi khoa hgc tlugc tinh
di6m cira HQi d6ng girlo su nhd nudc.

Nhd trudng khuytln khich c6c chri nhiQm dO tdi dang bdi d c6c t4p chi c6 sO di6m

cao hon y€u cAu tOi thi6u da liQt k€.

x
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b) Khuy6n khich c6c tt6 tii c6 s6n phAm ttdo tao (h6 trg c6c ciiLn bQ Nhd truong hgc
trinh dQ sau dai hoc ho4c gi6ng vi€n cria trudng huong ddn hgc vi6n sau d4i hgc).

c) Khuy6n khich c6c sin phAm chuy6n giao c6ng nghQ, sd hiru tri tuQ, tham dg c6c

hQi thi v€ KHCN.

2. Olii vni ad tari Ccr s& cdp Khoa/ BQ m6n

Vdo diu m6i ndm hoc ciic Khoa/ BQ m6n lfp kti ho4ch xdt duy6t, nghiQm thu d€

tai. Gti kC ho4ch vC Phdng KHCN&HTQT. Dua vio k€ ho4ch vd tl6 xu6t cta Khoa/ BQ

m6n Phdng KHCN&HTQT s€ ra ciic Quytit Oinfr thnnh lfp c6c HQi ttdng xdt duyQt vd HQi
rl6ng nghiQm thu.

Y€u cAu nhiQm vU KHCN c5p Khoa/BQ mdn: NghiQm thu bOi hgi tl6ng Khoa hoc
c6p Khoa/BQ m6n vd bdi brio tl6ng tr6n c6c tap chi khoa hgc dugc tinh ditlm cria Hgi
ddng gi6o su nhd nudc ho4c T4p chi Khoa hoc C6ng nghQ Y Duoc.

3. D6i v6'i dd tii sinh viOn

Vrio diu m6i n6m sinh vi6n vri crin bO huong din nghidn cuu khoa hoc se nQp dC

xu6t d6n Khoa/ BQ m6n. Cln cri vdo k6 hoach vd dC xu6t cta Khoa/ BQ m6n Phdng
KHCN&HTQT s€ ra cdc Quyr5t ainfr thdnh lfp c6c HQi d6ng xdt duyQt vd HOi d6ng
nghiQm thu.

YCu c6u nhiQm vp KHCN cia sinh vi6n: NghiQm thu bdi hQi ddng Khoa hqc c6p

Khoa/BQ mdn v?r bdi b6o ding tr€n c6c t4p chi khoa hgc duoc tinh di6m cta HQi d6ng
gi6o su nhd nudc ho{c T4p chi Khoa hoc Cdng nghQ Y Duoc.

- M6i ginng vi6n duoc huong din t6i da 03 sinh vi€n t4i ctng mQt thdi di6m.

rrr. KrNH pHi THr/c HrEN VA rHANH r,f Or rAr
1. Nguy6n tic c6p kinh phi

- Dinh mric c6p kinh phi theo sin ptrAm aa <IAng ky.

- M6i nQi dung nghi€n cuu chi c6p kinh phi t6i da mQt l6n (kh6ng phAn biQt ngudn

kinh phi).

- Chi c6p kinhphi cho 01 nhiQm vU/01 cri nhdn/Ol ndm

2. Oiii vriri dG tni C0 s& c6p Trulng

Dudi <tdy ld c6c dinh m{rc cho c6c sin phAm cria mQt dA tAi Co sd c6p Truong.
Tdng kinh phi c6p cho m6t de tai dga tr€n s6 sin phdm d6ng ky trong thuyiit minh vd

kh6ng gi6i h4n sti lugng sdn ph6m trong m5i dC tei. Chri nhi€m dO tai can trinh bdy du

torin chi ti)t (theo bidu mdu dinh kim) trong b6n thuyiit minh 4,5 ttr,5 triQn viQc tri6n khai
nghiCn criu vd cdng bi5 k6t qun.

2.1 . Diii vbi cdc di tdi c6 sdn phiim td bdi bdo

t
I
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- Bdi b6o Qu6c ti5 thuQc hQ th6ng ISI/ Scopus: Bdi thuQc el ho{c e2: 40.000.000
d6ng/l bdi; Bdi Q3 hoic Q4:30.000.000 ddng/l bei.

- Bii b6o dugc tinh I di6m tr€n c6c tap chi khoa hgc trong danh mgc ttugc tinh
diilm cta HQi <t6ng girlo su nhd nudc: 8.000.000 rl6ng/l bni.

- De tei c6 san phAm gdm Bdi b6o ttugc tinh 0.75 <ti6m thuQc danh muc c6c tap chi
khoa hgc dugc tinh diilm cria HQi d6ng giiio su nhd nudc: 6.000.000 d6ng/dC tdi.

- D6 tei c6 san pharn g6m Bdi b6o dugc tinh 0.5 di6m ho{c 0.25 di6m thuQc danh
muc ciic tap chi khoa hqc duo. c tinh diilm cta HQi d6ng gi6o su nhd nudc; Bdi brlo ding
tr6n Tap chi khoa hoc vd c6ng nghQ Y Dugc: 4.000.000 aOng/Ae tai.

2.2. Ddi vdi cdc di tdi c6 sdn phdm Ddo tso

- Da tei c6 sAn phAm ld hgc vi€n (ld c6n bQ cria Truong) c6 trinh rtQ ti6n si:
30.000.000 ddng/ 01 hgc vi€n.

- D6 tai c6 san phdm li hgc vi6n (ld crin bQ cria Trudng) c6 trinh <lQ th4c si:
10.000.000 <l6ng/ 0l hgc vi€n.

2.3. Diii vdi di tdi c6 sdn phdm chttyin giao cdng nghQ, sd hfru tri tu€, tham dV
cdc hAi thi vi XUCN;

Kinh phi sE dugc c6p theo thuytit minh vd khoa hgc, kinh phi vd theo cdc quy dfnh
hiQn hanh.

3. o6i vri,i a6 tiri Co s& c6p Khoa/ BQ m6n

Nha truong h6 trq kinh phi dlng bdi: 3.000.000 <lOng/ tle tai.

NQi dung cdng bd cria dd tai ndy khdng trtrng l{p voi nQi dung cria nhiQm vq khoa
hgc cdng nghQ dA dugc c6p kinh phi.

4. D6i v'fii dA tni NCKH cria sinh viGn

- Dti tei c6 san phdm gdm Bni brio Qu6c t6 thuQc hQ th6ng ISI/ Scopus: 20.000.000

AOnglOC tai.

- DA tei c6 san phAm g6m Bdi b6o dus. c tinh 1 iti6m thuQc danh mgc c6c t4p chi
khoa hgc tlugc tinh dir5m cia Hdi <l6ng gi6o su nhd nudc: 8.000.000 aOng/Ae tal.

- Di) tai c6 san phAm g6m Bdi b6o dugc tinh 0.75 <tiiSm thuQc danh mgc c6c t4p chi
khoa hgc ttugc tinh <ti6m cta HQi ddng gi6o su nhir nudc: 6.000.000 ddnyOe tai.

- OC tai c6 sin phAm g6m Bdi biio tlugc tinh 0.5 diiSm hoic 0.25 di6m thuOc danh

mgc c6c t4p chi khoa hec tlugc tinh di6m cria HQi d6ng gi6o su nhi nudc; Bdi b6o <ldng

tr6n T4p chi khoa hgc vd cdng nghQ Y Dugc: 4.000.000 eOnyAe tai.

- De tei nh6m niy do sinh vi6n ldm chri nhiQm. Kinh phi cho sinh vi6n thgc hiQn

toi thiiiu bing2l3 kinh phi c6p cho d6 tai.
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5. Thanh lf hqp .l6ng

- OC tai de k6t thric vi <tiLnh giri nghiQm thu tri mric "Dpt" tr& l€n (d6m b6o chdt
luqng vd s6 luqng dd dnng hj) thi du-oc thanh torin tl6y dri kinh phi theo Thuyi5t minh
duoc giao.

- Dti tei da k6t thfc, nhtmg sin phAm kh6ng tuong img vdi Thuy6t minh dd tdi thi
sE ti6n hdnh thanh to6n cho cho cht nhiQm dC tai tuong img voi san phAm thgc t6. Nhung
phAi bao gdm bdi b6o qu5c t6 thuoc hQ th6ng ISI/ Scopus vd dim bao tiii thieu 50% s6

sin phAm bdi b6o trong nu6c dd d6ng ky trong Thuy6t minh.

- Qu6 trinh tling b6o Qur5c t6 cdn c6 thdi gian n€n Nhd truong dting j cho c6c cht
nhiOm il6 tai tra san ptrAm tai b6o qu6c tii trong thdi h4n 2 ndm. Kinh phi cho san ph6m

bdi b6o qu6c tti sE dugc thanh to6n khi chri nhiQm dA tdi bdn giao san phAm trong thdi
gian quy dinh. Cdc sin phAm kh6c thgc hiQn theo Thuytit minh.

- OOi vOi dC tai cO s6n ph6m ddo t4o sE ttugc thanh toiin sau khi b6o vQ dring thdi
h4n cho phdp.

rrr. KE HoACH THUC HrEN

1. Diii v6,i dd tdi Ccr so c6p Truilng

2. D6i vfi d6 tiri ccr s& c6p Khoa/ BQ m6n

Khoa/ Bd mdn chri dQng l|p k6 ho4ch vdo dAu c6c nlm hgc. Danh s6ch <t€ xu6t

danh mqc de tai Aa duqc HQi dting Khoa hoc Diro t4o cAp khoa/BM ph0 duyQt grii diin

phdng KHCN&HTQT trudc ngdy I 5 thdng 3 nirm 2022.
5

G
rf,

C

TT Don vi thgc hiQn Thtri gian

1

Khoa/ BQ m6n dd *u6t hu6ng
nghi€n criu. N6p <l€ xu6t vA phdng
KHCN&HTQT

Khoa/ BQ m6n chuy6n
m6n

151312022

2
X6t duyQt dd xuAt ho[c Nhd
trudng dit hang nhiQm vp KHCN

Phdng KHCN&HTQT 412022

J
C6c chi nhiQm tt6 tdi vitit Thuy6t
minh, b6o c6o Thuy6t minh

Cdc HQi ddng chuyOn
m6n vd nh6m nghi€n cfu

4 Ky hsp d6ng KHCN
Phdng KHCN&HTQT vd
Cht nhiOm dO tdi

412022

5 Thuc hiOn dC tdi
C6c thanh vi6n tham gia
ac tai

5t2022-5/2023

6 NghiQm thu de tAi
Cric HQi d6ng chuy€n
m6n vh nh6m nghiCn cuu

6t2023

7 Thanh l! d€ tdi
Phdng KHCN&HTQT,
Phdng KC-TC, Cht
nhiQm d€ tdi

712023

NQi dung c6ng viQc

412022
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3. O6i v6ri da tni NCKH cta sinh vion

Khoa/ BQ m6n chri tlQng lfp kt! ho4ch vio dAu c6c ndm hgc. Danh s6ch dd xu6t

danh muc da tei da dugc HQi ddng Khoa hgc Dio t4o c6p khoa/BM ph6 duyQt gui d6n

phdng KHCN&HTQT tru6c ngdy 15 thing3 n1m2022.

rv. To cHrrc rHuc HrEN

l. C6c Khoa/ BQ m6n c5n cri c6ng vin tri6n khai diln tap Ore lenh tt4o Khoa/ BQ mdn,

crlc nghi0n criu vi€n.

2. HQi ddne Khoa hgc vd dio t4o Khoa/ BQ m6n hgp th6ng nh6t c6c huong nghi€n

cr?u sdu, mang tinh dai hqn, gan Uen voi chuy€n mdn cta Khoa/ B0 m6n vi ldp danh srich

gui v6 phdng KHCN&fffQT.

3. Cdc HQi d6ng chuy€n m6n theo Quytit Ai*r cta Nhi fruong sE x6t duy$t Thuy6t

minh, nghiQm thu crlc nhiQm q KHCN.

4. Phong KHCN&HTQT ld ddu m6i tham muu gitp Ban Gi6m hi€u viQc thanh l{p
ciic nh6m nghiCn criu.

5. C6c don vi, cri nhdn li6n quan c6 tr6ch nhiQm ptrOi trqp vdi phdng

KHCN&HTQT thuc hiQn k6 ho4ch ndy./.

Noi nhfin:
- Ban Girim hiQu (dA b/c);
- C6c phdng chric neng (th/h);
- Cric khoa, bQ m6n thuQc Truong (th/h);
- Dodn thanh ni6n, hQi sinh vi€n (th/h);
- Luu: VT, KHCN&HTQT.
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CHI PHÍ ĐÀO TẠO 

1. Mức thu chi phí đào tạo Đại học từ năm học 2022 - 2023  

 Mức thu chi phí đào tạo được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với  cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Quyết định số 1685/QĐ-ĐHYD ngày 25/8/2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược về việc Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau đại học 

và Đại học năm học 2022 - 2023, cụ thể cho các đối tượng đào tạo đại học như sau: 
2.1. Học phí trình độ Đại học khối ngành Y Dược (gồm các ngành Y khoa, 

Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Dược), khối ngành sức khỏe (gồm các ngành Điều 
dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Hộ sinh). 

- Học phí khối ngành Y Dược:   2.450.000/tháng/sinh viên. 
- Học phí khối ngành sức khỏe: 1.850.000/tháng/sinh viên. 
2.2. Học phí trình độ Đại học liên thông khối ngành Y Dược (gồm các ngành Y 

khoa, Răng hàm mặt, Dược), khối ngành sức khỏe (gồm các ngành Điều dưỡng VLVH, 
Kỹ thuật XNYH VLVH).  

- Học phí khối ngành Y Dược:   2.450.000/tháng/sinh viên. 
- Học phí khối ngành sức khỏe: 2.775.000/tháng/sinh viên. 
2.3. Đối tượng học sinh học văn hóa (thu theo số tháng thực học) 
- Học phí: 1.250.000/tháng/học sinh. 
Ngoài ra, Nhà trường có mức thu chi phí đào tạo theo thỏa thuận đối với từng đối tượng cụ thể. 
2. Chi phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun 
Mức thu học phí/chi phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng 

thu học phí/chi phí của toàn khóa học theo nhóm ngành đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-
đun toàn khóa theo công thức dưới đây: 

Học phí/chi phí tín chỉ, mô-đun = 
Tổng học phí/chi phí toàn khóa 

Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa 
Tổng học phí/chi phí toàn khóa = mức thu học phí/chi phí của 1 sinh viên/1 tháng 

x 10 tháng x số năm học, bảo đảm nguyên tắc tổng học phí/chi phí đào tạo theo tín chỉ của 
chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí/chi phí đào tạo tính theo niên chế. 
 Tuy nhiên, mỗi học phần lại có trọng số và mức chi phí khác nhau. Trên cơ sở 
đó, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tính toán cụ thể mức học phí/chi phí đào tạo của 
mỗi tín chỉ/mô-đun cho phù hợp nên có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức học phí/chi phí 
trung bình/một tín chỉ, nhưng tổng chi phí cho cả khóa học không thay đổi. 

Lưu ý: Sinh viên hệ chính quy học lần 1 thì chỉ nộp học phí; Nếu sinh viên học lại, 
học để cải thiện điểm phải nộp cả học phí và kinh phí đào tạo. 

3. Thời gian nộp chi phí đào tạo 
- Sinh viên nộp học phí theo thông báo nộp học phí của Nhà trường và phải hoàn 

thành chi phí đào tạo của học kỳ trước mới được đăng ký học phần của học kỳ sau. 
- Sinh viên đại học hệ VLVH (CNĐD tại chức) nộp kinh phí đào tạo và học phí theo 

số tháng thực học của từng học kỳ và phải hoàn thành trước khi kết thúc mỗi kỳ học. 
- Sinh viên diện cử tuyển, diện đào tạo theo địa chỉ thì chi phí đào tạo do các 

đơn vị chi trả theo hợp đồng ký kết với Nhà trường. 
- Học sinh học văn hóa: phải hoàn thành học phí mới được dự thi hết học kỳ và thi kết thúc năm học. 
4. Hình thức nộp chi phí đào tạo 

 Nộp bằng hình thức chuyển khoản, ủy nhiệm chi từ tài khoản ngân hàng của sinh 
viên (được đăng ký và cấp khi làm thẻ sinh viên) hoặc nộp tiền mặt tại tất cả các chi nhánh 
Ngân hàng Đầu tư và phát triển. 

Sinh viên diện đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng...nộp theo thỏa thuận tại 
các hợp đồng được ký với Nhà trường. 



101 

CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

1. Miễn giảm học phí 

Miễn giảm học phí được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với  cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Miễn giảm học phí chỉ áp dụng cho sinh viên chính quy, diện ngân sách nhà 

nước, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy.  

Miễn giảm học phí không áp dụng đối với sinh viên: diện đào tạo theo địa chỉ, 

theo đơn đặt hàng; hệ liên thông ngang; hệ song bằng (văn bằng thứ hai); hệ vừa làm 

vừa học; sinh viên học lại hoặc học cải thiện điểm.  

1.1. Đối tượng được miễn, giảm học phí 

1.1.1.  Đối tượng được miễn học phí 

 1. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng: 

Anh hùng LLVTND; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh 

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của Anh hùng LLVTND; con của Anh 

hùng Lao động trong kháng chiến; Con của liệt sĩ;  

Con của thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Con 

của bệnh binh; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

2. Sinh viên bị khuyết tật.  

 3. Sinh viên là người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học đại học văn bằng thứ nhất 

thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  

 4. Sinh viên diện cử tuyển. 

5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông 

bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo/ hộ cận nghèo theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

6. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. 

 Dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn; Lự, Ngái, Chứt, 

Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu. 

7. Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học 

phí theo quy định của Chính phủ. 

 1.1.2. Đối tượng được giảm 70% học phí 

 Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở 

thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó 

khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

1.1.3. Đối tượng được giảm 50% học phí 

 Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị 

tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; 

 Các đối tượng được miễn, giảm học phí cùng một lúc được hưởng nhiều chính 

sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất. 
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1.2. Hồ sơ miễn, giảm học phí 

a) Đơn đề nghị miễn, giảm học phí 

b) Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ 

gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sau: 

- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với các đối 

tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo 

học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

-  Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ 

cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng sinh viên bị khuyết tật. 

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối 

tượng được quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này; (người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học 

phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội). 

- Giấy khai sinh và giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân 

dân cấp xã cấp cho đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc 

cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về 

việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc) đối với đối tượng sinh viên người 

dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 

khăn, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn; bản đặc biệt khó khăn; vùng bãi ngang ven 

biển hải đảo theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. 

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc 

bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng sinh viên là con 

cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc 

bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, tùy theo đối tượng được miễn, 

giảm học phí mà sinh viên phải nộp 01 bộ hồ sơ cho phòng Công tác HSSV. 

Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian 

học tập. Riêng đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung 

giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xét miễn giảm học phí cho học kỳ tiếp theo. 

2. Trợ cấp xã hội 

Thực hiện theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT  ngày 30/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên 

các trường đào tạo công lập. Có 2 mức hưởng dành cho hai đối tượng khác nhau: 

  2.1. Mức hưởng và đối tượng 

- Mức hưởng 140.000 đ/người /tháng x 12 tháng/năm học:  

Áp dụng đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy, diện ngân sách Nhà nước, là 

người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã vùng cao và xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Mức hưởng 100.000 đ/ người /tháng X 12 tháng /năm học:  

Áp dụng đối với: 

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập: Sinh 

viên hệ chính quy (kể cả diện đào tạo theo địa chỉ) gia đình thuộc hộ nghèo, có điểm 
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trung bình chung học tập và điểm rèn luyện của năm học trước đạt từ loại khá trở lên  

(≥ 3,0; Điểm rèn luyện ≥ 70 điểm); Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

- Sinh viên tàn tật/ khuyết tật theo quy định chung của nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế. 

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. 

2.2. Phương thức thực hiện 

Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại phòng Công tác HSSV kèm theo Giấy xác nhận 

gia đình thuộc hộ nghèo, quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện đối với sinh viên bị tàn tật hoặc giấy xác nhận HSSV có hộ khẩu 

thường trú tại các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn… 

Sinh viên thuộc đối tượng đã được hưởng mức 140.000 đ/người /tháng thì 

không được hưởng đồng thời mức 100.000đ/người/tháng. 

Sinh viên hệ cử tuyển không được hưởng Trợ cấp xã hội vì đã được hưởng Học bổng chính sách. 

3. Hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập 

3.1. Hỗ trợ chi phí học tập  

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 

15/10/2014 của Liên Bộ Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013-TTg ngày 

11/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân 

tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

- Điều kiện được hưởng chính sách: 

SV là người DTTS thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (có cha mẹ thuộc hộ nghèo/ cận nghèo); 

 Thi đỗ đại học hệ chính quy vào Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo: Tuyển thẳng, xét học bạ hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

- Mức hỗ trợ: 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 

10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng theo thời gian gian đào tạo chính thức. 

- Trình tự, thủ tục và hồ sơ: 

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, sinh viên phải nộp 01 bộ hồ sơ 

cho phòng Công tác HSSV, hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây: 

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục I); 

Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); 

Bản sao giấy khai sinh. 

3.2. Hỗ trợ học tập  

Thực hiện theo Nghị định số 57/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Điều kiện được hưởng: 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 

10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, 

Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ. 

Thi đỗ đại học hệ chính quy vào Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: Tuyển thẳng, xét học bạ hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

- Mức hỗ trợ: 

Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng hỗ trợ: 

12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 10 tháng/năm trở lên; trường hợp đối 
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tượng học không đủ 10 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế. 

- Trình tự, thủ tục và hồ sơ: 

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, sinh viên phải nộp 01 bộ hồ sơ 

cho phòng Công tác HSSV, hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây: 

 Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (mẫu số 2 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này); 

Bản sao giấy khai sinh. 

Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập phải nộp hồ sơ vào 

đầu năm học. Đối với chế độ hỗ trợ chi phí học tập thời gian được hưởng theo hiệu lực 

của giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong thời gian học tập, sinh viên thuộc 

diện hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập không nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì 

không được hưởng chế độ cho đến khi sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ. 

Sau khi xét hồ sơ đề nghị hưởng chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập của sinh viên, danh sách sinh viên được 

hưởng chế độ sẽ được đăng tải lên Website của Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

(http://hssv.tump.edu.vn/). 

4. Trợ cấp ưu đãi 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/20/TT-BLĐTBXH ngày 28/09/2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

- Đối tượng được hưởng: 

Học sinh, sinh viên hệ chính quy (diện ngân sách, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ) là: 

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong kháng chiến. 

Con của liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh, con của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Sinh viên thuộc nhiều diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo thì chỉ 

được hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học. 

Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với học sinh, sinh viên 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

Sinh viên đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học. 

Đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học. 

- Phương thức thực hiện: 

Sinh viên lấy Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục (theo mẫu số 02-ƯĐGD) tại phòng Công 

tác HSSV nộp cho địa phương và nhận trợ cấp ưu đãi tại địa phương. Khi kết thúc khóa học, 

yêu cầu ghi rõ: đã tốt nghiệp tháng…năm… để được hưởng tiếp 2 tháng trợ cấp sau tốt nghiệp. 

  Học sinh, sinh viên đến xin xác nhận lần đầu để lập sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, yêu cầu phải 

nộp cả bản sao Giấy khai sinh của bản thân và bản photo Thẻ thương bệnh, binh của cha, mẹ. 

Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục cấp tại Phòng CTHSSV theo học kỳ: 

- Học kỳ I: Cấp vào 14h00 các ngày thứ 6 của tháng 3 hàng năm 

- Học kỳ II: Cấp vào 14h00 các ngày thứ 6 của tháng 11 hàng năm. 

* Lưu ý: Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm 01 CCCD (phô tô công chứng), giấy 

Thẻ thương bệnh binh của cha (mẹ) phô tô công chứng.  

5. Học bổng chính sách 

Thực hiện theo Nghị định 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Nghị 

định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục  

- Đối tượng được hưởng: Sinh viên hệ chính quy diện cử tuyển. 

http://hssv.tump.edu.vn/
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- Mức hưởng học bổng chính sách: 

Học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu/người/tháng và được cấp 12 tháng /năm học. 

Trong năm học cuối cùng học bổng chính sách được hưởng theo số tháng thực 

học tính đến khi tốt nghiệp 

- Phương thức thực hiện: 

Học bổng chính sách của sinh viên cử tuyển do địa phương chi trả. Hàng năm sinh 

viên nhận giấy xác nhận tại phòng Công tác HSSV về nộp cho địa phương để nhận học bổng. 

Trường hợp sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận học bổng 

chính sách kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. 

Trường hợp sinh viên bị kỷ luật đình chỉ học tập thì không được nhận học bổng 

chính sách trong thời gian bị đình chỉ. 

6. Học bổng khuyến khích học tập  

Được thực hiện theo Quyết định số số: 919/QĐ-ĐHYD ngày 13/5/2022 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quyết định xét, 

cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính 

quy. (Chi tiết tại website: http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-khuyen-

khich-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-duoc-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-2). 

7. Các thủ tục khác 

7.1. Vay vốn tín dụng 

HSSV được vay vốn tín dụng đào tạo theo quy định tại quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg  ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm cấp giấy xác nhận vay vốn 

cho HSSV theo từng kỳ học, về địa phương vay vốn thông qua hộ gia đình tại các 

ngân hàng chính sách xã hội nơi có hộ khẩu thường trú của HSSV trước khi nhập 

trường (trừ HSSV là đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ). 

7.2. Cấp giấy xác nhận sinh viên của Nhà trường 

Sinh viên cần chuẩn bị 1 ảnh 3x4 nếu sinh viên có nhu cầu cấp giấy xác nhận là 

sinh viên của Nhà trường để giảm trừ gia cảnh, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác nhận 

để được hưởng các hỗ trợ khác tại địa phương….  

Giấy Xác nhận vay vốn tín dụng và giấy xác nhận sinh viên của Nhà trường 

được cấp tại phòng Công tác học sinh sinh viên; Tầng 1, nhà 11 tầng. Thời gian 14h 

chiều các ngày thứ 3, 5 hàng tuần, trả giấy vào 16h chiều cùng ngày. 

7.3. Cấp giấy nghỉ phép 

Sinh viên vào mục “Mẫu biểu” tại địa chỉ website http://hssv.tump.edu.vn/ để lấy mẫu 

đơn xin nghỉ phép, điền đầy đủ thông tin, chữ ký sau đó nộp đơn tại phòng Công tác HSSV, 

lãnh đạo phòng ký xác nhận và phòng làm thủ tục cấp giấy nghỉ phép cho sinh viên. 

 

http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-duoc-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-2
http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-duoc-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-2
http://hssv.tump.edu.vn/
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

QUY CHẾ “CÔNG TÁC SINH VIÊN Ở NỘI, NGOẠI TRÚ” 

Vào đầu khoá khi mới nhập học, Nhà  trường cấp cho mỗi sinh viên 01 “Sổ 

theo dõi học sinh, sinh viên ở nội trú và ngoại trú ”và 01 cuốn “sổ tay sinh viên”. 

Thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khoá,  SV sẽ cơ bản hiểu được nội dung quy 

định trong công tác quản lý HSSV và chương trình đào tạo của nhà Trường. 

Căn cứ Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết 

định số 1718/2007 ngày 28/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, sinh viên ở 

trong Khu nội trú nhà trường hay ở ngoại trú đều phải thực hiện nghiêm những quy 

định đối với HSSV ( đã được in trong trang 3 và trang 4 của Sổ theo dõi học sinh, sinh 

viên ở nội trú và ngoại trú).  

Sau đây nêu một vài điểm cần  lưu ý:  

- Sinh viên ở ngoại trú, sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào trang 5, 6, 7 xin xác 

nhận của Chủ nhà trọ, Tổ trưởng dân phố ( sổ bắt buộc phải dán ảnh), Ban cán sự lớp thu lại 

sổ  và nộp cho phòng Công tác HSSV để cập nhật vào phần mềm quản lý SV ngoại trú. 

Lãnh Đạo phòng Công tác HSSV ký xác nhận và đóng dấu của Trường để SV trình báo với 

chính quyền địa phương nơi tạm trú và làm thủ tục đăng ký theo luật cư trú.  

- Đối với những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Thái Nguyên hoặc ở cùng 

với gia đình tại các phường trong thành phố thì ghi chép đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký chỗ 

ở (M1 trang 5, 6, 7) có xác nhận của gia đình (bố; mẹ), Tổ trưởng dân phố (sổ bắt buộc phải dán 

ảnh) sau đó nộp cho phòng Công tác HSSV cập nhật vào phần mềm quản lý SV ngoại trú. 

- Khi thay đổi chỗ ở, SV phải làm phiếu di chuyển chỗ ở theo mẫu (M2) đã được 

in trong sổ theo dõi học sinh sinh viên ở nội, ngoại trú: Sinh viên chuyển đến ở tại khu nội 

trú phải được xác nhận của BQL khu nội trú. Sinh viên ngoại trú chuyển đến nơi ở mới 

phải xin xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố nơi chuyển đến. Khi lấy dấu xác nhận của 

trường xong, SV đến Công an phường của nơi ở mới làm thủ tục đăng ký tạm trú. 

- Cuối mỗi học kỳ sinh viên ở ngoại trú phải xin xác nhận của tổ trưởng dân 

phố (mẫu M3) còn đối với sinh viên nội trú phải xin nhận xét của ban quản lý khu nội 

trú  (mẫu M4), sau đó  nộp cho lớp để đánh giá kết quả rèn luyện của SV theo từng 

học kỳ và tổng kết năm học. 

- Thực hiện Quy chế Công tác SV nội, ngoại trú là một tiêu chí để đánh giá kết quả 

rèn luyện SV theo quy chế. Phòng Công tác HSSV phối hợp với GV chủ nhiệm và cố 

vấn học tập trong việc chấm điểm rèn luyện từng học kỳ đối với sinh viên . Những 

sinh viên không làm sổ theo dõi kết quả học tập, rèn luyện sẽ không được xét điểm rèn 

luyện (điểm 0). 
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QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI, 

TRỞ LẠI HỌC, THÔI HỌC CỦA SINH VIÊN 

1.Thủ tục xin nghỉ học tạm thời 

Sinh viên phải có đơn xin nghỉ học tạm thời, trình bày rõ lý do xin nghỉ học. 

Đơn xin nghỉ học tạm thời của sinh viên phải có ý kiến của gia đình và xác 

nhận địa phương đối với sinh viên hệ chính quy (có dấu xác nhận của UBND xã, 

phường nơi cư trú); xác nhận của cơ quan cử đi học đối với sinh viên hệ liên thông. 

Đối với sinh viên xin nghỉ học vì lý do sức khỏe cần có bản sao bệnh án, giấy ra 

viện của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 

Sinh viên xin nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân phải có điểm trung bình chung 

tích lũy từ 2.0 trở lên đối với hệ tín chỉ hoặc 5.0 trở lên đối với hệ niên chế và không 

trong thời gian bị kỷ luật hoặc cảnh báo học vụ. 

Đơn xin nghỉ học tạm thời phải nộp vào đầu mỗi học kỳ chính (trừ trường hợp 

bất khả kháng: ốm đau, tai nạn đột xuất…). Sau 30 ngày từ khi học kỳ chính bắt đầu, 

nhà trường không nhận đơn xin nghỉ học tạm thời của sinh viên. 

Học sinh sinh viên học theo hệ niên chế được phép nghỉ học tối đa hai học kỳ liên 

tiếp; sinh viên học theo hệ tín chỉ được phép nghỉ học 01 học kỳ (không được phép nghỉ học 

quá 02 học kỳ liên tiếp). Nếu sức khỏe vẫn chưa ổn định thì hết thời gian được phép nghỉ học, 

phải làm đơn xin nghỉ tiếp thêm 01 học kỳ nữa trình Hội đồng xét. 

2. Thủ tục xin trở lại học 

Hết thời gian nghỉ học tạm thời hoặc đình chỉ học tập, học sinh sinh viên phải 

có đơn xin trở lại học (trước khi bắt đầu học kỳ chính 02 tuần). 

Đơn xin trở lại học của sinh viên phải có ý kiến của gia đình và xác nhận của địa 

phương về việc chấp hành tốt pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học, đình chỉ học 

tập (đối với SV hệ chính quy); xác nhận của cơ quan cử đi học (đối với sinh viên hệ liên thông). 

Đối với sinh viên xin nghỉ học vì lý do sức khỏe, khi làm thủ tục trở lại học cần 

có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế tuyến huyện trở lên cấp. 

3. Thủ tục xin thôi học 

SV phải làm đơn, trình bày rõ lý do xin thôi học. 

Đối với SV diện Ngân sách nhà nước xin thôi học do nhu cầu cá nhân phải cam 

kết nộp đầy đủ học phí các học phần đã đăng ký.  

SV diện được cử đi học (gồm liên kết đào tạo, cử tuyển, liên thông) xin thôi 

học, phải làm đơn xin có xác nhận của cơ sở liên kết đào tạo,  ý kiến chấp thuận của 

UBND tỉnh  hoặc xác nhận của cơ quan cử đi học. 

SV xin thôi học vì lý do sức khỏe phải nộp kèm theo đơn bản sao bệnh án, giấy ra viện. 

Sinh viên xin thôi học phải hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà trường: nộp học 

phí, kinh phí đào tạo, Đoàn phí, trả sách thư viện, tiền điện, nước, phí ký túc xá, phí 

gửi xe (nếu có)… trước khi được nhận Quyết định thôi học và hồ sơ sinh viên. 

Sinh viên nộp đơn tại Phòng Công tác HSSV nhà trường và cung cấp số điện 

thoại, địa chỉ liên lạc cho cán bộ nhận hồ sơ. 

Sinh viên phải trực tiếp liên lạc với Phòng Công tác HSSV sau 2 tuần kể từ khi 

nộp đơn. Khi được thông báo nhà trường đã ra quyết định cho nghỉ học tạm thời, trở 

lại học, thôi học… phải trực tiếp đến phòng CT HSSV ký nhận quyết định và nghe 

hướng dẫn các thủ tục tiếp theo (không được uỷ quyền cho người khác đến nhận thay 

quyết định). 
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HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC LỚP SINH VIÊN 

 

1. Lớp sinh viên (Lớp chuyên ngành - Lớp "truyền thống"):  là lớp được tổ 

chức theo khoa, khoá đào tạo hay theo ngành đào tạo. Lớp SV được tổ chức ổn định từ 

đầu đến cuối khoá học nhằm duy trì các sinh hoạt đoàn thể, các phong trào thi đua, các 

hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao và để quản lý SV trong quá trình 

học tập và rèn luyện theo quy định của trường. Mỗi lớp SV theo mã ngành đào tạo có một 

giáo viên làm chủ nhiệm lớp đồng thời làm cố vấn học tập (GVCN- CVHT). 

Việc thành lập Lớp sinh viên do phòng Công tác HSSV sắp xếp.  

2. Lớp học phần (Lớp HP): là lớp học được tổ chức bởi các SV đã đăng ký 

họctập cùng một môn học, trong cùng một học kỳ, theo thời khoá biểu của Phòng Đào 

tạo. Sỹ số lớp HP tuỳ thuộc số lượng SV đăng ký theo học theo quy định của phòng 

Đào tạo. Lớp HP do giáo viên phụ trách môn học quản lý lớp, theo dõi khi tổ chức 

giảng dạy môn học và tự giải thể sau khi kết thúc các môn học. 

3. Ban cán sự lớp 

3.1. Ban cán sự lớp sinh viên: gồm một lớp trưởng phụ trách chung, 1 đến 2 lớp 

phó phụ trách các mặt công tác. Ban cán sự lớp do tập thể lớp SV bầu chọn thông qua đại hội 

hàng năm; Trưởng phòng Công tác HSSV ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban cán sự lớp 

là 1 năm. Khi 1 thành viên BCS không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc mắc khuyết điểm bị kỷ 

luật thì có thể bị bãi nhiệm. Lớp SV sẽ bầu người thay thế. Ban Cán sự lớp học phần  được ưu 

tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của Trường .  

3.2. Ban cán sự lớp học phần: gồm lớp trưởng và 01 lớp phó do Trưởng phòng 

Công tác học sinh sinh viên hoặc Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn quản lý học phần 

quyết định và chỉ đạo hoạt động, thông qua cán bộ giảng dạy học phần. Ban các sự lớp 

học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên trong 

lớp với khoa. Ban Cán sự lớp học phần cũng được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các 

chế độ khác theo quy định của Trường .  

4.  Nhiệm vụ của BCS lớp. 

4.1. Liên hệ thường xuyên với GVCN - CVHT và với khoa, Phòng để nhận các 

kế hoạch, các thông báo để triển khai thực hiện. 

4.2. Là cầu nối, thay mặt lớp liên hệ với các giáo viên môn học, giáo viên khoa 

và các bộ phận chức năng trong trường: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh 

viên để đảm bảo lịch học tập, sinh hoạt của lớp. 

4.3. Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp để thảo luận các công việc có liên quan, tổ 

chức cho lớp thực hiện các công việc do trưởng khoa, trưởng phòng chức năng giao cho. 

4.4. Cùng với Chi đoàn, Chi hội sinh viên tổ chức việc nhận xét và cho điểm 

rèn luyện của sinh viên trong lớp. Báo cáo với GVCN, Khoa, phòng về công việc của 

lớp, điểm rèn luyện, tình hình SV trong lớp. 

4.5. Giúp Cố vấn học tập sơ kết, tổng kết hoạt động của lớp sau mỗi học kỳ, năm học. 
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HƯỚNG DẪN SINH HOẠT LỚP 

1. Trách nhiệm của khoa, bộ môn trực thuộc trường: 
- Theo kế hoạch của học kỳ, xác định công tác tháng cùng các CVHT - GVCN. 
- Hàng tháng, triển khai cho các CVHT - GVCN đôn đốc sinh viên họp lớp theo 

kế hoạch của phòng đào tạo; tổng hợp biên bản họp lớp gửi  phòng Khảo thí - Đảm 
bảo chất lượng đào tạo (theo mẫu). 

- Giải quyết các vấn đề trong quyền hạn của Khoa, đề xuất những vấn đề cho 
BGH (thông qua báo cáo tổng hợp gửi Phòng công tác Học sinh sinh viên). 

2. Nội dung sinh hoạt  

Tháng 

10/2022 

 

- CVHT lập nhóm Zalo lớp để tiếp nhận, bầu Ban cán sự lâm thời và 

triển khai các công tác liên quan đến người học (sinh viên). 

- Ổn định nơi ở, sinh hoạt. 

- Sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa học, viết thu hoạch, ký cam kết. 

- Triển khai chế độ chính sách theo TB của P.CTHSSV và của Nhà trường. 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Đây chỉ 

là khung sinh 

hoạt đề nghị, 

tuỳ tình hình 

từng khoa và 

lớp SV có thể 

thay đổi để tăng 

tính phong phú 

và nâng cao 

chất lượng buổi 

sinh hoạt lớp 

(cần khuyến 

khích SV tham 

gia các hoạt 

động học thuật 

như đăng ký 

NCKH, tham dự 

các cuộc thi 

Olympic, ngoại 

ngữ SV ...). 

Ngoài ra có thể 

triển khai họp 

lớp đột xuất để 

triển khai các 

công việc theo 

yêu cầu của 

Nhà trường. 

 

Tháng 

11/2022 

 

- Rà soát sĩ số lớp học (có nhiều biến động). 

- Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

- Thảo luận về phương pháp học tập trong môi trường giáo dục đại học. 

- Hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. 

- Hoạt động hướng tới chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Hoàn thiện hồ sơ chế độ chính sách cho người học. 

Tháng 

12/2022 

 

- Chuẩn bị cho đăng ký lịch học kỳ 2. 

- Thảo luận về phương pháp học tập, giải quyết những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình học tập. 

- Hoạt động hướng tới chủ đề Biển đảo, Quân đội và ngày SV Việt Nam. 

- Hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. 

Tháng 

01/2023 

 

- Hoàn chỉnh đăng ký lịch học kỳ 2 (bổ sung). 

- Lập kế hoạch giúp đỡ nhau trong học tập. 

- Nhắc nhở Quy chế thi, kiểm tra, ngăn ngừa các biểu hiện gian lận trong thi cử. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở cho sinh viên thực hiện tốt các quy 

định ATGT, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán. 

- Nghỉ tết Nguyên đán. 

Tháng 

02/2023 

 

- Rà soát sĩ số sinh viên sau kỳ nghỉ Tết. 

- Ôn thi và thi kết thúc học kỳ 1. 

- Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình học tập. 

- Đánh giá ý thức học tập, chấp hành nội quy trường lớp, tích cực học tập, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội 

Tháng 

3/2023 

 

- Sơ kết học kỳ 1. Lưu ý hướng dẫn chấm điểm rèn luyện. 

- Triển khai chế độ chính sách theo TB của phòng CTHSSV và của Nhà trường. 

- Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Tháng 

4/2023 

- Triển khai công tác thu nộp học phí, xét cấp HBKKHT. 

- Chuẩn bị cho việc đăng ký học phần của học kỳ I năm học tới 

Tháng 

5/2023 

- Triển khai các hoạt động hướng tới ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Hướng dẫn đăng ký học phần học kỳ I năm học tới 

Tháng 

6/2023 

- Hoàn chỉnh việc đăng ký học phần. 

- Triển khai các hoạt động Đoàn/Hội. 

- Nhắc nhở Quy chế thi, kiểm tra, ngăn ngừa các biểu hiện gian lận trong thi cử. 

- Chuẩn bị cho thi kết thúc học kỳ 2. 

Tháng 

7/2023 

 

- Thi kết thúc học kỳ 2. 

- Chuẩn bị cho tổng kết năm học. 

- Đánh giá ý thức học tập, chấp hành nội quy trường lớp, tích cực học 

tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội 
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QUY TRÌNH HOÃN THI, XIN THI, CHUYỂN CA THI, PHÚC KHẢO 

I.  QUY TRÌNH HOÃN THI 

1. Người học được hoãn thi trong trường hợp: 

- Bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế. 

- Ốm đau, tai nạn. 

- Bị cách ly do dịch bệnh (có Giấy xác nhận hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền). 

- Các trường hợp đặc biệt khác (phải có xác nhận của phụ huynh hoặc chính quyền địa phương). 

Người học nộp đơn hoãn thi theo mẫu trước hoặc trong ngày thi (trước khi diễn ra ca thi) 

Nếu trong ngày thi chưa có giấy của bệnh viện thì phải nhờ người khác đến báo 

cáo hoãn thi hoặc báo cáo qua số điện thoại: 02083.840.589. Trường hợp đặc biệt báo 

qua Cố vấn học tập hoặc lãnh đạo khoa/bộ môn phụ trách học phần. Nhà trường 

không nhận đơn hoãn thi sau ngày thi nếu sinh viên chưa báo cáo trước đó. 

2. Trường hợp đặc biệt được nộp đơn hoãn thi muộn (tối đa 3 ngày sau khi thi) là:  

- Bị cách ly do dịch bệnh (có Giấy xác nhận hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền) 

- Bị tai nạn phải nhập viện 

- Đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch 

- Bị ốm vào ngày thi, ngày thi rơi vào ngày nghỉ hoặc trước ngày nghỉ 01 ngày (Thứ 7, CN) 

- Điều trị bệnh ở xa Thái Nguyên 

- Có người thân mất vào ngày thi hoặc trước ngày thi từ 1 đến 2 ngày (có giấy 

chứng tử hoặc minh chứng hợp lệ khác). 

Chú ý: 

1. Nhà trường không nhận giấy xác nhận ốm của Phòng khám tư nhân, phòng khám theo 

yêu cầu trong các bệnh viện. Trong trường hợp bất khả kháng phải vào phòng khám để điều trị, 

sinh viên cần lấy thêm giấy xác nhận của Trạm y tế Trường Đại học Y Dược. 

2. Giấy xác nhận ốm phải có dấu tròn của Trạm y tế, Bệnh viện. Trong trường hợp chỉ lấy 

được dấu vuông, sinh viên cần lấy thêm giấy xác nhận của Trạm y tế Trường Đại học Y Dược. 

3. Quy trình hoãn thi như sau: 
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II. QUY TRÌNH XIN THI 

Quy trình xin thi như sau: 

 

III. QUY TRÌNH CHUYỂN CA THI 

1. Điều kiện được chuyển ca thi 

- Sinh viên bị trùng ca thi và có ca thi thay thế.   

- Nhà trường không giải quyết các trường hợp đi muộn quá giờ thi quy định, nhầm ca thi. 

- Chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày thi, sinh viên nộp Đơn xin chuyển ca thi tại 

Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 3.5), Tòa Nhà A1. 

2. Quy trình chuyển ca thi như sau: 
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IV. QUY TRÌNH PHÚC KHẢO KẾT QUẢ BÀI THI 

1. Điều kiện phúc khảo bài thi 

- Chỉ phúc khảo bài thi kết thúc học phần và các kỳ thi có quy định phúc khảo. 

Sinh viên có thắc mắc về điểm kiểm tra thường xuyên và điểm giữa học phần liên hệ 

với bộ môn để được giải đáp. 

- Chỉ phúc khảo đối với bài thi viết, trắc nghiệm, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề. 

- Không phúc khảo các bài thi vấn đáp, thực hành và lâm sàng không có cấu trúc. 

- Thí sinh có quyền phúc khảo bài thi trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm 

thi. 

2. Quy trình phúc khảo bài thi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tải mẫu đơn xin phúc 

khảo:http://tt-kt-

dbclgd.tump.edu.vn/article/don-

xin-thi   

 

 

 

Link tải mẫu đơn xin thi: 
http://tt-kt-

dbclgd.tump.edu.vn/article/don-

xin-thi   

 
 

 

 

Link tải mẫu đơn xin hoãn thi: 

http://tt-kt-

dbclgd.tump.edu.vn/article/don-

xin-hoan-thi 

 

 

http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn/article/don-xin-thi
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QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 2031/QĐ-ĐHYD ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên – Xem chi tiết tại Website: 

http://tump.edu.vn/post/quy-dinh-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cac-ctdt-dai-hoc-sau-dai-hoc

http://tump.edu.vn/post/quy-dinh-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cac-ctdt-dai-hoc-sau-dai-hoc
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QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY VI TÍNH 

 (Ban hành kèm theo QĐ số: 2378/QĐ-ĐHYD ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên – Xem chi tiết tại Website: 

http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-to-chuc-thi-trac-nghiem-tren-may-vi-tinh 

http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-to-chuc-thi-trac-nghiem-tren-may-vi-tinh
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QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CÁC HỆ, CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO 

TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 2378/QĐ-ĐHYD ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên – Xem chi tiết tại Website: 

http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-chuan-dau-ra-ngoai-ngu 

http://hssv.tump.edu.vn/article/quy-dinh-chuan-dau-ra-ngoai-ngu
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYỂN E-LEARNING 

 

Hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning sẽ cung cấp học liệu điện tử và thông 

tin môn học cho sinh viên, để đăng nhập được vào hệ thống của Trường Đại học Y – 

Dược, Đại học Thái Nguyên các bạn phải có tài khoản đã được cấp từ trước. 

Tài khoản là tổ hợp của 2 cấu phần: Mã số sinh viên (riêng phần ký tự chữ phải 

viết thường; Mã số sinh viên do Phòng CTHSSV cung cấp) và tên miền 

(@tump.edu.vn) 

Mật khẩu là tổ hợp của 3 cấu phần: 6 ký tự đầu của Mã sinh 

viên, tump# và 3 ký tự cuối của Mã sinh viên. 

Ví dụ: 

Mã số sinh viên:     DTY1757205010001 

Tài khoản:                dty1757205010001@tump.edu.vn 

Mật khẩu:                 DTY175tump#001 

Nếu chưa có tài khoản hoặc không đăng nhập được thì liên hệ với cán bộ hỗ trợ 

hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning để được hỗ trợ. Thông tin hỗ trợ có trên 

Website: http://elearning.tump.edu.vn/. 

Các bước để đăng nhập vào hệ thống e-Learning của Trường: 

Bước 1: Truy cập vào hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning 

Để truy cập vào hệ thống e-learning có 2 cách: 

Cách 1: Đăng nhập vào Website của Nhà trường có địa chỉ: http://tump.edu.vn, 

sau đó di chuyển xuống dưới và chọn mục E-learning. 

 

Cách 2: Đăng nhập trực tiếp vào địa chỉ: http://elearning.tump.edu.vn. 

http://tump.edu.vn/
http://tump.edu.vn/
http://elearning.tump.edu.vn/
http://tump.edu.vn/
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Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống e-Learning 

 Tại cửa sổ đăng nhập, nhập tên tài khoản đã được cung cấp và mật khẩu sau đó 

bấm vào nút đăng nhập 

 

Khi đăng nhập thành công thì kết quả màn hình sẽ hiển thị ra danh mục các 

khóa học. 
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Bước 3: Truy cập vào khóa học  

Bấm vào khóa học đã đăng ký (nếu không nhìn thấy khóa học đã đăng ký thì 

bấm vào tất cả các khóa học) 

 

Sau khi bấm vào khóa học muốn tham gia sẽ có 2 tình huống xảy ra: 

1. Không vào được khóa học do tài khoản chưa được đưa vào khóa học đó: liên 

hệ với cán bộ hỗ trợ hệ thống để xử lý. 

2. Nếu nhìn thấy như hình bên dưới: như vậy đã vào khóa học thành công. 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 

1. Địa chỉ truy cập chương trình đăng ký học: quanlydaotao.tump.edu.vn 

2. Đăng nhập chương trình: Sinh viên đăng nhập với tên người dùng là Mã sinh 

viên (được viết hoa), và mật khẩu của riêng mình. Mật khẩu mặc định lần đầu đăng 

nhập là ngày tháng năm sinh của sinh viên (dd/mm/yy).  

 

 

 

 

3. Đổi mật khẩu mặc định: Khi đăng nhập thành công lần đầu vào hệ thống yêu cầu 

sinh viên phải đổi mật khẩu. Nếu quên hoặc mất mật khẩu, sinh viên liên hệ với Cố 

vấn học tập để lấy lại mật khẩu. 

 

4. Đăng ký học  

  - Chọn  để hiển thị các học phần sẽ đăng ký. 

 

 - Chọn học phần cần đăng ký, nhấn vào nút . Để hiển thị các lớp 

học phần không trùng với các học phần đã đăng ký, chọn  

- Đăng ký học: 

+ Với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành: Sinh viên chỉ cần 

chọn một trong các lớp học phần. 

 

http://daotao.tnu.edu.vn/dhyd
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Chọn Lớp học phần Học phần Thời gian Địa điểm Sĩ số Đã ĐK 

O Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH09) PHE111 

Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017 

Thứ 2 tiết 8, 9 (TH) 

[T2] SVD1  75 0 

O Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH10) PHE111 

Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017 

Thứ 3 tiết 8, 9 (TH) 

[T3] SVD1  75 0 

O Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH11) PHE111 

Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017 

Thứ 4 tiết 8, 9 (TH) 

[T4] SVD1  75 0 

+ Với các học phần có cả lý thuyết và thực hành: Khi đăng ký sinh viên buộc 

phải chọn cả lớp lý thuyết và thực hành trong cùng một nhóm để đăng ký. 

Chọn Lớp học phần Học phần Thời gian Địa điểm Sĩ số Đã ĐK 

O Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH1) GIF131 

Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017 

Thứ 2 tiết 6, 7, 8, 9, 10 (TH) 

TH Tin 1 A 40 0 

O Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH2) 

GIF131 

Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017 

Thứ 3 tiết 6, 7, 8, 9, 10  (TH) 

TH Tin 1 A 40 0 

O 
Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13) GIF131 

Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017 

Thứ 4 tiết 8, 9 (LT) 

YGDA102 A 80 0 

Hiển thị các lớp đã đăng ký đợt trước     (Chọn môn học trên cột “Chọn” rồi nhấn nút “Đăng ký”, xem kết quả đăng ký học bên 

dưới)  

 

  Sau khi chọn các lớp học phần, nhấn vào nút  để đăng ký học, kết quả 

đăng ký học sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình. Nếu sinh viên đăng ký trùng thời 

gian với các lớp học phần đã đăng ký hoặc vượt số tín chỉ tối đa cho phép đăng ký thì 

hệ thống sẽ thông báo ra màn hình và sinh viên phải chọn lớp học phần khác. 

- Hủy đăng ký học: Ở danh sách kết quả đăng ký học bên dưới màn hình, chọn các 

lớp môn học muốn hủy bằng cách nhấn chuột vào ô vuông trên cột “Hủy” rồi nhấn nút 

“Hủy đăng ký”.  

Danh sách lớp học phần đã đăng ký 

Chọn Lớp học phần Học phần Thời gian Địa điểm Sĩ số Đã ĐK 

 
Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH2) GIF131 

Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017 

Thứ 3 tiết 6, 7, 8, 9, 10 (TH) 

TH Tin 1 A 40 0 

 
Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13) GIF131 

Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017 

Thứ 4 tiết 8, 9 (LT) 

YGDA102 A 80 0 

                                                         (Chọn môn học ở danh sách các môn đã đăng ký trên cột “Hủy” rồi nhấn nút) 

 

Hủy đăng ký lớp học phần 

Chọn lớp học phần để đăng ký Đăng ký lớp học phần 

Chọn lớp học phần muốn hủy đăng ký 
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Lưu ý: Chỉ có thể hủy đăng ký trong thời hạn cho phép đăng ký học. Nếu đã hết hạn 

đăng ký học, sinh viên phải làm đơn xin hủy học phần xin chữ ký CVHT và nộp cho 

phòng Đào tạo. 

- Đăng ký học lại, học cải thiện điểm: Sau khi chọn hiển thị các lớp học phần có thể 

đăng ký, nhấn vào nút . Chọn lớp học phần cần đăng ký. 

- Xem kết quả đăng ký học: Các môn học sinh viên đã đăng ký thành công sẽ được 

hiển thị ở bên dưới màn hình đăng ký học, hoặc sinh viên có thể vào chức năng “In kết 

quả đăng ký học” ở menu bên trái màn hình để xem kết quả đăng ký học của mình.  

- In kết quả đăng ký học: Nhấn vào Trang chủ --> Đăng ký học --> Kết quả đăng 

ký học, chọn năm học, học kỳ, đợt học để in kết quả đăng ký học.  

 

 

SINH VIÊN CẦN BIẾT 

 

1. Các thủ tục hành chính: http://hssv.tump.edu.vn/article/bo-thu-tuc-hanh-chinh-

phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien 

 

2. Các mẫu biểu liên quan đến sinh viên: http://hssv.tump.edu.vn/article/bieu-mau-

kem-theo-cua-bo-thu-tuc-hanh-chinh-phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien 

 

3. Giới thiệu thư viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên: 

http://thuvien.tump.edu.vn/ 

 

http://hssv.tump.edu.vn/article/bo-thu-tuc-hanh-chinh-phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien
http://hssv.tump.edu.vn/article/bo-thu-tuc-hanh-chinh-phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien
http://hssv.tump.edu.vn/article/bieu-mau-kem-theo-cua-bo-thu-tuc-hanh-chinh-phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien
http://hssv.tump.edu.vn/article/bieu-mau-kem-theo-cua-bo-thu-tuc-hanh-chinh-phong-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien
http://thuvien.tump.edu.vn/
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