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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 
QUY CHẾ 

 ðào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
theo hình thức vừa làm vừa học  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46./2011/TT-BGDðT 
ngày 17 tháng 10  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo) 

––––––––– 
 

Chương I  
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy ñịnh về ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp 
(TCCN) theo hình thức vừa làm vừa học (sau ñây gọi tắt là TCCN vừa làm vừa 
học), bao gồm: Tổ chức ñào tạo; ðánh giá học phần và bảo lưu kết quả học tập; 
Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với các trường TCCN; các cơ sở giáo dục có 
ñào tạo TCCN theo hình thức vừa làm vừa học (sau ñây gọi chung là các 
trường) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

ðiều 2. Chương trình ñào tạo  

1. Chương trình ñào tạo TCCN vừa làm vừa học do trường xây dựng trên 
cơ sở chương trình ñào tạo TCCN hệ chính quy. Căn cứ vào chương trình khung 
ngành, các trường xác ñịnh chương trình ñào tạo của mình.   

2. Các trường phải xác ñịnh ñược chuẩn ñầu ra theo chương trình ñào tạo 
TCCN vừa làm vừa học của mình. Trong chuẩn ñầu ra phải khẳng ñịnh việc học 
sinh ñạt ñược các kiến thức, kỹ năng và thái ñộ cụ thể khi tốt nghiệp.  

ðiều 3. Thời gian ñào tạo  

 1. Thời gian cho một chương trình ñào tạo trình ñộ TCCN vừa làm vừa 
học ñược tính từ khi khai giảng ñến khi hoàn thành chương trình ñào tạo của 
khóa học. Thời gian ñào tạo ñược xác ñịnh trên cơ sở ñảm bảo ñủ thời gian ñể 
học sinh hoàn thành chương trình ñào tạo, cụ thể như sau: 

  a) Từ ba ñến bốn năm học ñối với người ñã có bằng tốt nghiệp trung học 
cơ sở; 
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 b) Hai năm học ñối với người ñã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 
hoặc tương ñương; 

 c)  Từ một ñến một năm rưỡi học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung 
học phổ thông hoặc tương ñương, ñồng thời có chứng chỉ tốt nghiệp trình ñộ 
sơ cấp trở lên của giáo dục nghề nghiệp (có thời gian ñào tạo từ một năm học 
trở lên và cùng nhóm ngành học). 

2. Thời gian tối ña hoàn thành chương trình ñào tạo TCCN vừa làm vừa 
học bao gồm thời gian áp dụng cho từng ñối tượng ñào tạo quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này cộng với thời gian tối ña học sinh ñược phép tạm ngừng học theo quy 
ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9 của Quy chế này.  

ðiều 4. ðiều kiện ñào tạo  

Trường ñược ñào tạo TCCN vừa làm vừa học ñối với các ngành khi có ñủ 
các ñiều kiện sau ñây: 

1. ðã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh mở ngành ñào tạo TCCN ở hệ 
chính quy. 

2. Có ñủ các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng ñào tạo TCCN. 
a) ðảm bảo ñội ngũ giáo viên;  
b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ñạt tối thiểu theo quy ñịnh về 

chương trình khung TCCN ñối với ngành ñào tạo;  
c) ðã xây dựng hoàn chỉnh chương trình ngành ñào tạo TCCN vừa làm vừa 

học;  
d) Có kế hoạch ñào tạo TCCN vừa làm vừa học. 

3. ðược cơ quan có thẩm quyền xác ñịnh chỉ tiêu ñào tạo TCCN.  
 

Chương II 
TỔ CHỨC ðÀO TẠO 

 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện chương trình ñào tạo 

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ñào tạo cho khóa học 
và lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy cho 
phù hợp với ñiều kiện ñảm bảo chất lượng ñào tạo.  

2. ðầu khoá học, nhà trường phải thông báo cho giáo viên và học sinh về 
quy chế ñào tạo; nội dung và kế hoạch học tập của chương trình ñào tạo; nội 
dung chương trình ñào tạo cho từng học kỳ; danh sách các học phần bắt buộc và 
học phần tự chọn, hình thức thi các học phần; quyền lợi và nghĩa vụ của học 
sinh. 
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3. Việc bố trí dạy học ñảm bảo số tiết dạy lý thuyết trên lớp tối ña là 6 
tiết/01 buổi; 9 tiết/01 ngày (02 buổi); số giờ cho thực tập không quá 8 giờ/một 
ngày.  

4. Khoa (hoặc tổ bộ môn) phân công giáo viên dạy ñúng ngành ñược ñào 
tạo và theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình. 

5. Khi thực hiện chương trình ñào tạo, giáo viên phải ñảm bảo các yêu cầu 
sau: 

a) Có kế hoạch giảng dạy, giáo án, ñề cương bài giảng ñược tổ trưởng tổ bộ 
môn phê duyệt. Giảng bài ñúng kế hoạch ñược giao và thực hiện các quy ñịnh 
khác về quản lý lớp học; 

b) Không ñược tự ý thay ñổi trình tự thực hiện các học phần trong chương 
trình ñào tạo hoặc tùy tiện cắt giảm nội dung chương trình; 

c) ðánh giá kết quả học tập của học sinh và báo cáo tổ bộ môn hoặc cho 
phòng ñào tạo kết quả tự ñánh giá việc thực hiện chương trình ñào tạo các nội 
dung: ñiều kiện ñảm bảo chất lượng, nội dung chương trình học phần, tình hình 
học tập, thái ñộ học tập của học sinh và ñề xuất, kiến nghị với nhà trường các 
giải pháp nâng cao chất lượng ñào tạo. 

ðiều 6. ðiều chỉnh chương trình ñào tạo 

1. Căn cứ vào nhu cầu của xã hội, ñặc ñiểm ngành học và ñối tượng ñào 
tạo, Hiệu trưởng có thể ñiều chỉnh nội dung, thời lượng chương trình, nhưng 
không ñược quá 25% thời lượng của chương trình nhằm ñảm bảo chuẩn ñầu ra 
ngành ñào tạo TCCN. Tổng số ñơn vị học trình của chương trình (sau khi ñã 
ñiều chỉnh) vẫn ñảm bảo bằng hoặc lớn hơn tổng số ñơn vị học trình trong 
chương trình ñã ñăng ký ñào tạo của trường. 

2. Việc ñiều chỉnh chương trình chỉ ñược thực hiện vào ñầu khóa học. 

ðiều 7. Quản lý chương trình ñào tạo 

1. Cấp có thẩm quyền phê duyệt ñăng ký mở ngành có trách nhiệm theo 
dõi, hướng dẫn, chỉ ñạo việc ñiều chỉnh chương trình; Sở Giáo dục và ðào tạo 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ñiều chỉnh chương trình.  

2. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm: 
a) Chỉ ñạo và phê duyệt việc biên soạn tài liệu, giáo án, ñề cương bài giảng 

các học phần; 
b) Tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm, sửa ñổi, bổ sung chương trình nhằm 

ñáp ứng nhu cầu ñào tạo của người học và thị trường lao ñộng; 
c) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, chương trình ñào tạo 

của giáo viên và các khoa, tổ chuyên môn ñể nâng cao chất lượng ñào tạo. 
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ðiều 8. ðiều kiện ñể học sinh ñược học tiếp, ñược nghỉ học tạm thời, 
ñược tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học 

1. Cuối mỗi năm học, nhà trường căn cứ vào số học phần ñã học, ñiểm 
trung bình chung học tập của học sinh trong năm học ñó, ñiểm của tất cả các học 
phần ñã học tính từ ñầu khóa học và kết quả rèn luyện của học sinh trong năm 
học ñó ñể xét việc cho học sinh ñược học tiếp, ñược nghỉ học tạm thời, tạm 
ngừng học hoặc bị buộc thôi học. 

 2. Học sinh ñược học tiếp lên năm học sau nếu có ñủ các ñiều kiện dưới 
ñây: 

a) Có ñiểm trung bình chung học tập của năm học ñạt từ 5,0 trở lên; 
b) Có khối lượng các học phần bị ñiểm dưới 5 tính từ ñầu khoá học ñến 

thời ñiểm xét không quá 20 ñơn vị học trình; 
c) Không bị kỷ luật ở mức ñình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị buộc thôi 

học. 

3. Học sinh có thể làm ñơn ñề nghị nhà trường cho phép ñược nghỉ học 
tạm thời và bảo lưu kết quả ñã học trong các trường hợp sau: 

a) Bị ốm ñau hoặc bị tai nạn buộc phải ñiều trị thời gian dài có xác nhận 
của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

b) Do nguyện vọng cá nhân, học sinh phải học ít nhất một học kỳ ở 
trường và phải ñạt ñiểm trung bình chung các học phần tính từ ñầu khóa học ñến 
thời ñiểm xét không dưới 5,0. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân do 
Hiệu trưởng quy ñịnh và phải ñược tính vào thời gian học chính thức tại trường 
của học sinh quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 của Quy chế này;  

c) Các trường hợp nghỉ học tạm thời khi muốn ñược trở lại tiếp tục học 
tập phải gửi ñơn tới Hiệu trưởng nhà trường ít nhất một tuần trước khi bắt ñầu 
học kỳ mới hoặc năm học mới. 

4. Học sinh không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại khoản 2 và khoản 3 của 
ðiều này ñược quyền tạm ngừng học ñể có thời gian củng cố kiến thức, cải thiện 
kết quả học tập. 

a) Học sinh không thuộc ñối tượng ưu tiên trong ñào tạo ñược quyền tạm 
ngừng học ñể củng cố kiến thức không quá ba năm trong toàn khoá học ñối với 
các chương trình có thời gian ñào tạo từ ba ñến bốn năm học, không quá hai 
năm ñối với các chương trình có thời gian ñào tạo từ một ñến hai năm học; 

b) Trong thời gian ñược tạm ngừng học, học sinh phải ñăng ký học lại các 
học phần chưa ñạt yêu cầu nếu là học phần bắt buộc; ñăng ký học lại hoặc có thể 
ñăng ký học chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn và ñảm bảo ñiều 
kiện tiên quyết theo quy ñịnh tại chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp 
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do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành. Hiệu trưởng xem xét bố trí cho các học 
sinh này ñược học một số học phần của năm học tiếp theo nếu họ ñề nghị. 

5. Học sinh bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới 
ñây: 

a) Có ñiểm trung bình chung học tập của năm học dưới 4,0; 
b) Có ñiểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ ñầu khoá học 

dưới 4,5; 
 c) ðã hết thời gian tối ña ñược phép học tại trường theo quy ñịnh tại 

khoản 2 ðiều 3 của Quy chế này; 
d) Vi phạm kỷ luật ở mức buộc thôi học. 

Những trường hợp học sinh bị buộc thôi học, nhà trường phải thông báo 
về ñịa phương (nơi học sinh có hộ khẩu thường trú) và gia ñình chậm nhất 15 
ngày kể từ ngày ký quyết ñịnh.  

6. Hiệu trưởng quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñể xét cho học sinh ñược 
học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học. Số lượng, 
thành phần của Hội ñồng do Hiệu trưởng quy ñịnh. 

ðiều 9. Ưu tiên trong ñào tạo 

1. Các ñối tượng ñược hưởng chính sách ưu tiên theo ñối tượng quy ñịnh 
tại Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành ñược hưởng chế ñộ ưu tiên trong ñào 
tạo. 

2. Học sinh thuộc ñối tượng ưu tiên trong ñào tạo ñược tạm ngừng học 
không quá bốn năm trong toàn khóa học ñối với các chương trình có thời gian 
ñào tạo từ ba ñến bốn năm học; không quá ba năm cho toàn khoá học ñối với các 
chương trình có thời gian ñào tạo từ một ñến hai năm học.  

3. Trong thời gian ñược tạm ngừng học ñể học lại các học phần chưa ñạt 
yêu cầu, học sinh thuộc ñối tượng ưu tiên trong ñào tạo vẫn ñược hưởng các chế 
ñộ ưu ñãi của Nhà nước. 

4. ðối với học sinh học ñúng ngành ñang làm việc tại cơ quan, doanh 
nghiệp, ñược Hiệu trưởng xem xét miễn giảm thực tập nhưng phải làm báo cáo  
thực tập và không ñược miễn thi.  

ðiều 10.  ðiều kiện, thủ tục chuyển trường 

1. Học sinh ñược chuyển trường nếu có các ñiều kiện dưới ñây:   
a) Trường xin chuyển ñến có ñào tạo ngành học mà học sinh ñang theo 

học ở trường xin chuyển ñi; 
b) ðã hoàn thành ít nhất một học kỳ; 
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c) Có ñơn xin chuyển trường và ñược hiệu trưởng trường chuyển ñi và 
trường chuyển ñến ñồng ý.  

2. Thủ tục chuyển trường: 
a) Học sinh xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo 

quy ñịnh của nhà trường; 
 b) Hiệu trưởng trường có học sinh xin chuyển ñến quyết ñịnh tiếp nhận 

hoặc không tiếp nhận, quyết ñịnh việc học tiếp tục của học sinh như: năm 
học, số học phần mà học sinh chuyển ñến trường phải học bổ sung, trên cơ sở 
so sánh chương trình ở trường xin chuyển ñi và trường xin chuyển ñến; 

 c) Thời hạn xem xét ñơn xin chuyển trường và trả lời học sinh không 
ñược kéo dài quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ của học 
sinh. Trường hợp không cho phép học sinh chuyển trường, Hiệu trưởng phải ghi 
rõ lý do và thông báo ñể học sinh biết. 

3. Học sinh bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên ñang trong thời gian 
rèn luyện thử thách không ñược chuyển trường. 

4. Học sinh chuyển trường ñược chứng nhận và bảo lưu kết quả học tập 
ñã ñạt ñược ở trường cũ.  

 
Chương III 

      ðÁNH GIÁ H ỌC PHẦN VÀ 
       BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

ðiều 11. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

1. Nhà trường tổ chức việc thi kết thúc học phần. Việc tổ chức thi kết thúc 
học phần có thể ñược tiến hành ngay sau khi học hết học phần hoặc vào cuối 
mỗi học kỳ và do Hiệu trưởng quy ñịnh. Những học sinh không tham dự lần thi 
thứ nhất hoặc có ñiểm học phần dưới 5 ở lần thi thứ nhất sẽ ñược dự thi ở lần 
sau do Hiệu trưởng quyết ñịnh.  

Học sinh nghỉ học quá 20% số tiết quy ñịnh cho mỗi học phần thì không 
ñược dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Những học sinh này sau khi tham gia 
học bổ sung ñủ nội dung kiến thức còn thiếu của học phần ñó thì ñược dự thi kết 
thúc học phần ở lần thi sau. Học sinh không tham gia học bổ sung nội dung kiến 
thức còn thiếu của học phần do nghỉ học quá thời gian theo quy ñịnh mà không 
có lý do chính ñáng phải nhận ñiểm 0 ñể tính là ñiểm thi kết thúc học phần của 
học phần ñó. 

2. Học sinh vắng thi có lý do chính ñáng ñược phép hoãn thi. Nhà trường 
bố trí cho những học sinh này dự thi vào lần thi tiếp theo. ðiểm thi ñược tính là 
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lần thi thứ nhất. Hiệu trưởng quy ñịnh ñiều kiện và thủ tục cho học sinh xin hoãn 
thi. 

3. Hiệu trưởng quy ñịnh cụ thể thời gian thi trong kế hoạch thời gian dành 
cho thi ở mỗi học kỳ. Thời gian làm bài thi kết thúc học phần ñối với mỗi bài thi 
viết tự luận từ 90 phút ñến 120 phút, ñối với mỗi bài thi trắc nghiệm từ 45 phút 
ñến 60 phút. ðối với các môn học ñặc thù, thời gian thi kết thúc học phần do 
Hiệu trưởng quy ñịnh. 

ðiều 12. ðánh giá học phần 

1. Tùy theo từng học phần, ñiểm tổng hợp ñánh giá học phần (gọi tắt là 
ñiểm học phần) ñược tính căn cứ vào các ñiểm kiểm tra thường xuyên, ñiểm 
kiểm tra ñịnh kỳ và ñiểm thi kết thúc học phần. 

a) ðiểm kiểm tra thường xuyên là ñiểm kiểm tra ñầu giờ hoặc trong giờ 
lên lớp, kiểm tra thực hành hoặc kiểm tra viết với thời gian dưới 45 phút;  

b) ðiểm kiểm tra ñịnh kỳ là ñiểm kiểm tra hết chương, kiểm tra bài thực 
hành, thực tập hoặc từng phần chính của học phần, thời gian từ 45 phút trở lên; 

c) ðiểm thi kết thúc học phần là ñiểm thi ñể kết thúc học phần do nhà 
trường tổ chức vào cuối mỗi học kỳ hoặc sau khi kết thúc học phần. 

2. ðiểm học phần là trung bình cộng của ñiểm thi kết thúc học phần và 
ñiểm trung bình các ñiểm kiểm tra. 

ðiểm trung bình các ñiểm kiểm tra là trung bình cộng của các ñiểm kiểm 
tra thường xuyên, ñiểm kiểm tra ñịnh kỳ theo hệ số của từng loại ñiểm, trong ñó  
ñiểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, ñiểm kiểm tra ñịnh kỳ tính hệ số 2. 

  3. Việc lựa chọn hình thức kiểm tra, số lần kiểm tra do Hiệu trưởng quy 
ñịnh và phải ñược công bố công khai cho học sinh biết trước khi vào học học 
phần nhưng phải ñảm bảo cứ mỗi học phần phải có ít nhất 1 ñiểm kiểm tra 
thường xuyên và 1 ñiểm kiểm tra ñịnh kỳ cho mỗi học sinh.  

 4. Giáo viên giảng dạy trực tiếp ra ñề, tổ chức kiểm tra và chấm các bài 
kiểm tra của học phần. 

ðiều 13. Ra ñề thi, hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần  

1. Nội dung ñề thi phải phù hợp với nội dung kiến thức cơ bản của học 
phần ñã quy ñịnh trong chương trình. Quy trình ra ñề thi kết thúc học phần do 
Hiệu trưởng quy ñịnh. 

2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự 
luận), vấn ñáp, thực hành, hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng 
quyết ñịnh các hình thức thi thích hợp cho từng học phần và thông báo công 
khai cho học sinh biết từ ñầu năm học. 
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3. Việc chấm thi kết thúc các học phần ñối với các bài thi viết chỉ ñược 
thực hiện sau khi ñã rọc phách bài thi. Kết quả chấm thi viết phải ñược công bố 
chậm nhất là 10 ngày sau khi thi. 

Hiệu trưởng quy ñịnh quy trình chấm thi, thống nhất cách cho ñiểm bài 
thi, bảo quản và lưu giữ các bài thi viết sau khi chấm. Thời gian lưu giữ các bài 
thi viết sau khi chấm ít nhất là sau khi kết thúc khoá học. 

4. Việc chấm thi vấn ñáp và chấm thi thực hành phải thực hiện theo mẫu 
phiếu chấm thi quy ñịnh, trong ñó tương ứng với mỗi nội dung ñánh giá, giáo 
viên phải ghi ý kiến nhận xét, ñiểm từng phần và ñiểm tổng vào phiếu chấm thi. 
ðiểm thi vấn ñáp ñược công bố sau mỗi buổi thi khi hai giáo viên chấm thi 
thống nhất ñược ñiểm chấm. Hiệu trưởng quy ñịnh nội dung, hình thức các mẫu 
phiếu chấm thi ñối với các môn thi vấn ñáp, thực hành. 

5. Các ñiểm thi kết thúc học phần phải ghi vào bảng ñiểm theo mẫu thống 
nhất của trường, có chữ ký của hai giáo viên chấm thi và có xác nhận của trưởng 
bộ môn hoặc trưởng khoa. Bảng ñiểm thi kết thúc học phần và ñiểm học phần 
phải ñược quản lý và lưu giữ tại bộ môn và gửi về văn phòng khoa, phòng ñào 
tạo chậm nhất là một tuần sau khi kết thúc chấm thi học phần. 

6. Học sinh ñược quyền làm ñơn xin phúc khảo về ñiểm thi kết thúc học 
phần ñối với những môn thi viết tự luận, thời gian xin phúc khảo trong vòng 15 
ngày kể từ ngày công bố kết quả thi kết thúc học phần. Hiệu trưởng có trách 
nhiệm tổ chức phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo cho học sinh.  

 ðiều 14. Thi lại, thi tr ả nợ và bảo lưu kết quả học phần 

1. Học sinh thi không ñạt hoặc bỏ thi không có lý do chính ñáng ở lần thi 
thứ nhất, ñược dự thi lại tối ña là hai lần. 

2. Học sinh vắng mặt trên lớp quá mức quy ñịnh cho một học phần (nghỉ 
học quá 20% số tiết quy ñịnh cho mỗi học phần) phải ñăng ký ñể học bổ sung 
nội dung kiến thức còn thiếu của học phần ñó; Học sinh chưa hoàn thành 2/3 các 
bài thí nghiệm, thực hành, bài tập, tiểu luận, bài tập lớn, nếu làm bổ sung ñầy 
ñủ, sẽ ñược dự thi ở lần thi lại. 

3. Học sinh sau ba lần thi, ñiểm học phần vẫn không ñạt 5,0 trở lên, phải 
ñăng ký học lại ñể thi trả nợ học phần. 

4. Học sinh ñã tốt nghiệp TCCN hoặc trình ñộ cao hơn ñược bảo lưu kết 
quả (miễn học và thi) các học phần tương ñương về nội dung và có kết quả học 
phần ñạt từ 5,0 ñiểm trở lên.  
 Hiệu trưởng quy ñịnh về thời gian tổ chức thi lại, ñiều kiện và thủ tục cho 
học sinh ñược ñăng ký học ñể thi trả nợ học phần và bảo lưu kết quả học tập.  
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 ðiều 15. Cách tính ñiểm kiểm tra, ñiểm thi, ñiểm trung bình chung và 
xếp loại kết quả học tập 

1. ðiểm ñánh giá bộ phận (bao gồm ñiểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 
ñịnh kỳ), ñiểm thi kết thúc học phần ñược chấm theo thang ñiểm 10 và làm tròn 
ñến phần nguyên. 

2. ðiểm ñánh giá học phần ñược làm tròn ñến một chữ số thập phân.  

3. ðiểm trung bình chung học tập của mỗi học kỳ, mỗi năm học, khoá học 
là trung bình cộng các ñiểm học phần trong mỗi học kỳ, mỗi năm học và cả khoá 
học theo hệ số của từng học phần và ñược lấy ñến một chữ số thập phân sau khi 
ñã làm tròn. 

Hệ số của học phần tùy thuộc số học trình của mỗi học phần. Mỗi ñơn vị 
học trình tương ứng với một hệ số.  

4. ðiểm học phần, ñiểm trung bình chung học tập ñể xét cấp học bổng 
(nếu có), xét khen thưởng cho học sinh chỉ ñược tính kết quả ñiểm thi kết thúc 
học phần lần thứ nhất. ðiểm học phần và ñiểm trung bình chung học tập ñể xét 
học sinh ñược học tiếp, tạm ngừng học, bị buộc thôi học và xét tốt nghiệp ñược 
tính theo ñiểm cao nhất trong các lần thi kết thúc học phần. 

5. Xếp loại kết quả học tập: 
a) ðiểm trung bình chung học tập là căn cứ ñể xếp loại học tập của học 

sinh, cụ thể: 
 - Loại xuất sắc: từ 9,0 ñến 10. 

 - Loại giỏi: từ 8,0 ñến 8,9. 
 - Loại khá: từ 7,0 ñến 7,9. 
 - Loại trung bình khá: từ 6,0 ñến 6,9. 
 - Loại trung bình: từ 5,0 ñến 5,9. 
 - Loại yếu: từ 4,0 ñến 4,9. 
     - Loại kém: dưới 4,0; 
   b) Học sinh có ñiểm trung bình chung học tập xếp từ loại khá trở lên bị hạ 

xuống một bậc nếu có từ 20% trở lên số học phần có ñiểm dưới 5,0 ở lần thi thứ 
nhất. 

 
Chương IV 

THI T ỐT NGHI ỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHI ỆP 
 

ðiều 16. ðiều kiện ñược dự thi tốt nghiệp 

 1. Học sinh có ñủ các ñiều kiện sau thì ñược dự thi tốt nghiệp: 
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 a) Tại thời ñiểm thi tốt nghiệp, không bị kỷ luật từ mức ñình chỉ học tập, 
không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

 b) ðã tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình ñào tạo và không 
có học phần bị ñiểm dưới 5. 

2. Học sinh không ñược dự thi tốt nghiệp do không ñảm bảo ñiều kiện 
quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 của ðiều này, nếu có ñiểm trung bình chung học 
tập của năm học cuối khoá không nhỏ hơn 4,0, ñiểm trung bình chung học tập 
toàn khoá không nhỏ hơn 4,5 và thời gian học tập tại trường của học sinh vẫn 
ñảm bảo theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 3 của Quy chế này thì Hiệu trưởng xem 
xét, quyết ñịnh cho học sinh ñược học lại các học phần chưa ñạt yêu cầu rồi xét 
ñiều kiện dự thi tốt nghiệp. Nếu học sinh ñủ ñiều kiện dự thi tốt nghiệp thì ñược 
dự thi trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp sau. Thời gian và kế hoạch học lại, xét 
ñiều kiện dự thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

3. Trước khi tổ chức thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng thành lập hội ñồng xét 
ñiều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh cuối khóa. Thành phần, số lượng thành 
viên của hội ñồng do Hiệu trưởng quy ñịnh.  

ðiều 17. Môn thi, hình thức và nội dung thi tốt nghiệp 

1. Môn thi tốt nghiệp bao gồm: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp nghề 
nghiệp, Thực hành nghề nghiệp. 

2. ðối với hệ ñào tạo mà ñối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở thì ngoài ba môn thi tốt nghiệp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, học 
sinh phải thi tốt nghiệp thêm ba môn văn hóa. Hiệu trưởng nhà trường quy ñịnh 
các môn thi, thời gian tổ chức thi các môn văn hóa và thông báo công khai từ 
ñầu khóa học.  

3. Hình thức thi: Căn cứ vào ñiều kiện cụ thể ngành ñào tạo của trường,  
Hiệu trưởng quy ñịnh hình thức thi tốt nghiệp cho phù hợp. 

4. Nội dung các môn thi tốt nghiệp: 
a) Nội dung thi tốt nghiệp môn Chính trị thuộc nội dung chương trình 

môn Chính trị theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 
b) Nội dung thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp là những 

kiến thức ñược tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức cơ 
sở và chuyên môn trong chương trình ñào tạo; 

c) Nội dung thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề nghiệp thuộc những kỹ 
năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu ñược tổng hợp từ một số học 
phần bắt buộc thuộc phần kỹ năng chuyên môn trong chương trình ñào tạo; 
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d) Nội dung thi tốt nghiệp các môn văn hóa là những kiến thức cơ bản 
ñược tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức các môn văn 
hóa trong chương trình theo quy ñịnh. 

ðiều 18. Hội ñồng thi tốt nghiệp  

1. Thành phần của hội ñồng thi tốt nghiệp bao gồm: 
a) Chủ tịch hội ñồng là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng ñược Hiệu 

trưởng ủy quyền; 
b) Phó chủ tịch hội ñồng là phó Hiệu trưởng hoặc trưởng phòng ñào tạo; 
c) Ủy viên thư ký là trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng ñào tạo; 
d) Các ủy viên gồm các trưởng khoa, trưởng phòng, tổ trưởng bộ môn và 

các thành phần khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

2. Nhiệm vụ của Hội ñồng thi tốt nghiệp: 
a) Giúp Hiệu trưởng tổ chức, chỉ ñạo kỳ thi tốt nghiệp theo các quy ñịnh 

tại Quy chế này và kế hoạch của nhà trường; 
b) Quyết ñịnh thành lập các ban giúp việc cho hội ñồng thi tốt nghiệp, 

gồm ban thư ký, ban ñề thi, ban coi thi, ban chấm thi. Các ban này chịu sự chỉ 
ñạo trực tiếp của chủ tịch Hội ñồng thi tốt nghiệp. 

- Ban thư ký do ủy viên thư ký hội ñồng làm trưởng ban; 
- Ban ñề thi do chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội ñồng kiêm nhiệm làm 

trưởng ban. Ban ñề thi gồm các tiểu ban, mỗi môn thi do một tiểu ban phụ trách. 
Số lượng mỗi tiểu ban không quá 3 người, trong ñó có một người làm trưởng 
tiểu ban; 

- Ban coi thi do chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội ñồng kiêm nhiệm làm 
trưởng ban; 

- Ban chấm thi do chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội ñồng kiêm nhiệm làm 
trưởng ban. Ban chấm thi gồm các tiểu ban, mỗi tiểu ban phụ trách chấm một 
môn thi tốt nghiệp. Số lượng người trong mỗi tiểu ban tùy theo số lượng bài thi 
của môn thi và Chủ tịch hội ñồng thi tốt nghiệp quyết ñịnh. Mỗi tiểu ban có tối 
thiểu 3 người, trong ñó có một người làm trưởng tiểu ban; 

c) Phân công tổ chức và theo dõi kỳ thi, bảo ñảm thực hiện nội quy và xử 
lý các trường hợp vi phạm nội quy theo quy ñịnh tại ðiều 26 của Quy chế này; 

d) Xét duyệt kết quả thi tốt nghiệp và giải quyết các ñơn khiếu nại (nếu 
có); trình Hiệu trưởng danh sách học sinh ñược công nhận tốt nghiệp, danh sách 
học sinh không ñược công nhận tốt nghiệp; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan tới thi tốt nghiệp theo yêu 
cầu của Hiệu trưởng. 

3. Thường trực hội ñồng thi tốt nghiệp gồm chủ tịch, phó chủ tịch hội 
ñồng và ủy viên thư ký. Thường trực hội ñồng có các nhiệm vụ sau: 
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a) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho các phiên họp toàn thể hội 
ñồng; 

b) Giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của hội ñồng theo ñúng quy 
chế, và báo cáo kết quả công việc với hội ñồng trong phiên họp tiếp theo;  

c) Tập hợp và phân loại kết quả thi tốt nghiệp và trình bày trước hội ñồng 
ñể xét công nhận tốt nghiệp. 

4. Hội ñồng phải có lịch họp toàn thể trong thời gian chỉ ñạo và tổ chức 
kỳ thi, quy ñịnh rõ nội dung từng phiên họp, mỗi phiên họp ñều phải có biên 
bản. Các kiến nghị của hội ñồng và biên bản trong các phiên họp ñều phải có 
chữ ký của chủ tịch hội ñồng và ủy viên thư ký ñể trình Hiệu trưởng. 

  5. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc cho hội ñồng thi 
tốt nghiệp do chủ tịch hội ñồng quy ñịnh.  

ðiều 19. Coi thi tốt nghiệp 

1. Hội ñồng thi tốt nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức phương án coi 
thi, chuẩn bị chu ñáo mọi ñiều kiện cho công tác coi thi, ñảm bảo sự quản lý 
chặt chẽ, nghiêm túc ở tất cả các khâu trong quá trình coi thi. 

2. Phổ biến nội quy thi ñến từng cán bộ coi thi và thí sinh dự thi. Niêm 
yết ñầy ñủ, công khai những thông tin cần thiết về thi tốt nghiệp.  

3. ðảm bảo mỗi phòng thi phải có hai cán bộ coi thi. Tùy ñiều kiện về 
phòng thi, bố trí số lượng cán bộ giám sát phòng thi cho phù hợp ñồng thời ñảm 
bảo ñược yêu cầu của nhiệm vụ coi thi. 

ðiều 20. Chấm thi tốt nghiệp 

 1. Thang ñiểm chấm thi tốt nghiệp là thang ñiểm 10, các ý nhỏ ñược chấm 
ñến 0,25 ñiểm. Nếu ñiểm toàn bài có ñiểm lẻ là 0,25 thì quy tròn thành 0,5, có 
ñiểm lẻ là 0,75 thì quy tròn là 1,0. Nếu chấm theo thang ñiểm khác với thang 
ñiểm 10 thì sau khi chấm xong phải quy ñổi về thang ñiểm 10. Việc quy ñổi phải 
ñược Chủ tịch hội ñồng thi tốt nghiệp quyết ñịnh và thông báo công khai từ 
trước khi chấm thi. 

2. Chủ tịch hội ñồng thi tốt nghiệp quy ñịnh quy trình chấm thi theo 
nguyên tắc: 

a) Tất cả các bài thi viết phải ñược rọc phách trước khi chấm; 
b) Chấm thi viết phải do hai giáo viên thực hiện theo quy trình chấm hai 

vòng ñộc lập, sau ñó thống nhất kết quả chấm cho từng bài thi; 
c) Chấm thi vấn ñáp và thực hành phải ñảm bảo có hai giáo viên tham gia 

ñối với mỗi bài thi. Sau khi chấm phải thống nhất ñiểm từng bài thi. Trường hợp 
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hai người chấm không thống nhất ñược ñiểm bài thi phải lập biên bản báo cáo 
với trưởng tiểu ban, trưởng ban chấm thi quyết ñịnh biện pháp xử lý. 

3. Học sinh có quyền làm ñơn xin phúc khảo về ñiểm thi tốt nghiệp ñối 
với những môn thi viết, thời gian xin phúc khảo trong vòng 15 ngày kể từ ngày 
công bố kết quả thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức phúc khảo và 
công bố kết quả phúc khảo cho học sinh.   

Trường hợp có ñơn xin phúc khảo thì việc tổ chức chấm phúc khảo phải 
tiến hành quy trình chấm phúc khảo theo quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh 
TCCN hiện hành do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành. 

ðiều 21. ðiều kiện công nhận tốt nghiệp 

  1. Những học sinh có ñủ các ñiều kiện sau thì ñược công nhận tốt nghiệp: 
a) ðiểm trung bình các môn thi tốt nghiệp (ðTBTN) ñạt từ 5,0 trở lên 

(ñiểm trung bình các môn thi tốt nghiệp là trung bình cộng các ñiểm thi tốt 
nghiệp);  

b) Tối ña chỉ một môn thi tốt nghiệp có ñiểm thi dưới 5,0 nhưng không 
ñược thấp hơn 4,5; 

 c) Tại thời ñiểm xét tốt nghiệp, học sinh không bị kỷ luật từ mức ñình chỉ 
học tập, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 2. Căn cứ ñề nghị của Hội ñồng thi về xét tốt nghiệp trường, Hiệu trưởng 
ký quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp cho những học sinh ñủ các ñiều kiện theo 
quy ñịnh. 

3. Những học sinh không ñủ ñiều kiện công nhận tốt nghiệp do không ñạt 
các yêu cầu về ñiểm thi tốt nghiệp quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều này hoặc 
vì lý do ñặc biệt không dự thi ñủ các môn học, ñược nhà trường tổ chức thi lại 
những môn chưa ñạt yêu cầu trong thời gian từ 3 ñến 6 tháng kể từ ngày trường 
công bố kết quả thi tốt nghiệp. Nội dung thi, hình thức thi, ra ñề thi, tổ chức thi, 
chấm thi, xét và công nhận tốt nghiệp cho những học sinh này ñược thực hiện 
như kỳ thi tốt nghiệp chính thức và do Hiệu trưởng quy ñịnh. Học sinh thi lại tốt 
nghiệp ñối với môn thi chưa ñạt yêu cầu ở ñợt sau nếu kết quả vẫn chưa ñạt thì 
ñược thi lại ở các kỳ thi sau do Hiệu trưởng quyết ñịnh.  

 4. Những học sinh không ñủ ñiều kiện công nhận tốt nghiệp do bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật từ mức ñình chỉ học tập trở lên, tính ñến 
thời ñiểm xét công nhận tốt nghiệp thì bị hoãn công nhận tốt nghiệp. Tuỳ theo 
mức ñộ vi phạm, thời gian hoãn công nhận tốt nghiệp ít nhất là 6 tháng và do 
Hiệu trưởng quyết ñịnh. Trong khoảng thời gian ñó, nếu học sinh ñược chính 
quyền ñịa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc xác nhận có ý 
thức tu dưỡng rèn luyện tốt thì ñược xét công nhận tốt nghiệp. 
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 ðiều 22. Xếp loại tốt nghiệp  

 1. Việc xếp loại tốt nghiệp ñược căn cứ vào ñiểm học tập toàn khóa. 
ðiểm học tập toàn khóa là trung bình cộng ñiểm trung bình chung các học phần 
toàn khóa học và ñiểm trung bình các môn thi tốt nghiệp như sau:  

                                                                        

2
ÐTBÐTBC

ÐHT
TNTK

TK

+
=                                                                               

       
 Trong ñó: ðHTTK  là ñiểm học tập toàn khóa; ðTBCTK  là ñiểm trung bình 
chung các học phần toàn khóa học; ðTBTN  là ñiểm trung bình chung các môn 
thi tốt nghiệp.                                                                     
 ðiểm học tập toàn khóa ñược lấy ñến một chữ số thập phân sau khi ñã 
làm tròn. 

2. Việc xếp loại tốt nghiệp ñược thực hiện trên cơ sở căn cứ vào ñiểm 
học tập toàn khóa, cụ thể như sau: 

 
TT ðiểm học tập toàn khóa Xếp loại tốt nghiệp 
1 Từ 9,0 ñến 10 ñiểm Xuất sắc 
2 Từ 8,0 ñến 8,9  Giỏi 
3 Từ 7,0 ñến 7,9  Khá 
4 Từ 6,0 ñến 6,9  Trung bình khá 
5 Từ 5,0 ñến 5,9  Trung bình 

 
3. Học sinh thuộc diện thi lại tốt nghiệp không ñược xếp hạng tốt nghiệp 

loại giỏi hoặc loại xuất sắc. 

4. Những học sinh có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị 
giảm ñi một mức nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

a) Có thời gian học chính thức tại trường vượt quá thời gian quy ñịnh cho 
chương trình ñào tạo; 

b) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 20% so với tổng số 
ñơn vị học trình quy ñịnh cho toàn khoá học; 

c) Bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. 

ðiều 23. Cấp bằng tốt nghiệp 

1. Học sinh ñược công nhận tốt nghiệp sẽ ñược cấp bằng tốt nghiệp theo 
quy ñịnh hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ. Bằng tốt nghiệp TCCN vừa 
làm vừa học ñược cấp theo ngành ñào tạo. Bằng tốt nghiệp chỉ ñược cấp cho học 
sinh khi ñã ghi ñầy ñủ, chính xác các nội dung trên phôi bằng theo quy ñịnh hiện 
hành của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
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2. Học sinh chưa tốt nghiệp ñược cấp giấy chứng nhận kết quả học tập các 
học phần ñã học trong chương trình ñào tạo của trường. 

3. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học 
sinh ñược công nhận tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp ñược tổ chức chậm nhất 
sau 30 ngày kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp. 

4. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, gửi quyết 
ñịnh kèm theo danh sách công nhận tốt nghiệp về cơ quan quản lý trường. Thời 
gian gửi chậm nhất là sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết ñịnh công nhận 
tốt nghiệp. 

ðiều  24. Chế ñộ báo cáo và kiểm tra 

1. Trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 15 ngày, Hiệu trưởng phải báo cáo với cơ 
quan, tổ chức quản lý trường về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Hiệu 
trưởng phải báo cáo cơ quan, tổ chức quản lý trường về tình hình tổ chức ñào tạo, 
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp, danh sách học sinh 
ñược công nhận và không công nhận tốt nghiệp, những vấn ñề ñặc biệt khác có 
liên quan ñến thi và công nhận tốt nghiệp của trường. 

ðiều 25. Quản lý và lưu trữ hồ sơ 

Hiệu trưởng trường chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ ñào tạo TCCN vừa làm 
vừa học. 

Hồ sơ ñược lưu trữ tại trường bao gồm hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ ñào tạo và 
hồ sơ tốt nghiệp. Hồ sơ phải ñược lưu trữ theo các quy ñịnh hiện hành của pháp 
luật về lưu trữ hồ sơ. 

 
Chương V 

XỬ LÝ VI PH ẠM 
 

ðiều 26. Xử lý kỷ luật ñối với học sinh vi phạm các quy ñịnh về thi, 
kiểm tra 

1. Trong khi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra ñịnh kỳ, thi kết thúc học 
phần, thi tốt nghiệp (sau ñây gọi tắt là thi, kiểm tra) nếu vi phạm quy chế, học 
sinh sẽ bị xử lý kỷ luật ñối với từng học phần ñã vi phạm. 

2. Học sinh thi hộ hoặc nhờ người thi hộ sẽ bị ñình chỉ học tập một năm 
ñối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học ñối với trường hợp 
vi phạm lần thứ hai. 
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3. Trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này, mức ñộ sai phạm và 
khung xử lý kỷ luật ñối với học sinh vi phạm như sau:  
 a) Khiển trách và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ 25% ñiểm bài thi hoặc 
bài kiểm tra; 
 b) Cảnh cáo và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ 50% ñiểm bài thi hoặc bài 
kiểm tra; 
 c) ðình chỉ làm bài thi, bài kiểm tra và phải nhận ñiểm 0;  

 d) Riêng ñối với thi tốt nghiệp, ngoài các hình thức xử lý nêu trên, tuỳ 
theo mức ñộ vi phạm có thể xử lý ở mức ñình chỉ thi ñối với môn thi ñã vi phạm 
và các môn thi còn lại. Những môn thi bị ñình chỉ ñều phải nhận ñiểm 0./. 

   
    KT. BỘ TRƯỞNG 

               THỨ TRƯỞNG 
 
             ñã ký 
 
 

         Bùi Văn Ga   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


