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LỜI NÓI ĐẦU
Các bạn sinh viên thân mến!
Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường Đại học Xây dựng
Miền Tây. Trước tiên mỗi sinh viên phải tự tìm hiểu và trang bị những
kiến thức và thông tin cần thiết có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của
người học.
Quyển “Sổ tay sinh viên” nhằm giúp sinh viên nắm vững các
quy chế, quy định của Nhà nước, Nhà trường về học tập và rèn luyện
đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho toàn bộ quá trình học
tập tại Trường Đại Xây dựng Miền Tây: Quy chế đào tạo, Quy định về
quản lý sinh viên đào tạo theo tín chỉ, các Chương trình đào tạo, các Chế
độ chính sách dành cho sinh viên …
Hy vọng quyển “Sổ tay sinh viên” sẽ là một người bạn đồng
hành của mỗi sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây. Hơn thế nữa các cán bộ quản lý, cố vấn học tập và
các Giảng viên của Trường cũng có thể căn cứ tài liệu này để tư vấn,
hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên học tập và rèn luyện. Ban biên soạn rất
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để quyển “Sổ tay sinh viên”
ngày một hoàn thiện hơn.
Phòng Quản lý Đào tạo
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PHẦN 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, là đơn vị hành chính sự
nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có
trình độ đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có tên giao dịch quốc tế
bằng tiếng Anh là: Mien Tay Construction University (viết tắt là MTU).
1.1. Trụ sở chính
- Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long.
- Tel

: (0270) 3 823 657

- Fax

: (0270) 3827457

- Website : www.mtu.edu.vn
1.2. Sứ mệnh - Tầm nhìn
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là cơ sở giáo dục công lập,
đào tạo nguồn nhân lực cao thuộc các ngành Kiến trúc, Quy họach
Vùng-Đô thị, Quản lý Đô thị, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông,
Kỹ thuật hạ tầng Đô thị, Kinh tế Xây dựng, đồng thời chuyển giao
những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển
kinh tế, xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đến
năm 2050 trở thành trường đa ngành ngang tầm các trường đại học tiên
tiến trong khu vực và quốc tế.
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1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường
HỘI ĐỒNG
TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG
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TÂM
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TRÚC
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NGOẠI
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DƯỠNG

TẠO
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TẦNG

XÂY

TIN
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ĐÔ

DỰNG

HỌC

VỤ

XUYÊN

BẢN

THỊ

ĐÀO

XÂY
DỰNG

1.4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Tiền thân của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là trường
Trung học Xây dựng số 8 được thành lập năm 1976, nhưng đến cuối
năm 1977 mới tổ chức khai giảng khóa đầu tiên.
Tháng 01 năm 2003, Trường được nâng cấp lên thành trường
Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Nhằm thực hiện sứ mệnh của Trường
trong giai đoạn mới, ngày 06/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết
định số 1528/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng
Miền Tây trên cơ sở trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây.
1.5. Đội ngũ cán bộ - giảng viên
Giảng viên: 182 người; Cán bộ quản lý
Trong đó : Giáo sư, phó giáo sư
Tiến sĩ
Nghiên cứu sinh
Thạc sĩ
Đại học

: 43
: 02
: 15
: 19
: 114
: 32
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1.6. Chuyên ngành đào tạo
1.6.1. Trình độ Đại học
- Kiến trúc
- Quy hoạch Vùng và Đô thị
- Quản lý Xây dựng – Đô thị
- Kỹ thuật Công trình Xây dựng
- Kỹ thuật Giao thông
- Kỹ thuật Cấp thoát nước
- Kỹ thuật Môi trường
- Kế toán
1.6.2. Trình độ Cao đẳng
- Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
- Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
- Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
- Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước
- Kế toán Doanh nghiệp
Ngoài ra, Trường còn liên kết với các trường Đại học đào tạo thạc sĩ các
chuyên ngành như: Kiến trúc, Xây dựng, Quản lý Đô thị và Công trình,
Quản trị kinh doanh, Kế toán.
1.7. Thành tích đạt được
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Nhà trường đã
được khen tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ,
các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương:
- Năm 1997: Huân chương Lao động hạng Ba.
- Năm 2002: Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Năm 2007: Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Năm 2011: Huân chương Độc lập hạng Ba.
Trường đã được tặng cờ thưởng luân lưu của Chính phủ, nhiều
bằng khen cùng các danh hiệu khác của Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và
Đào tạo và UBND Tỉnh Vĩnh Long.
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Đảng bộ của Trường nhiều năm được công nhận "Đảng bộ trong
sạch vững mạnh tiêu biểu".
1.8. Một số địa chỉ cần biết
1.8.1. Hội đồng trường
TT
1
2

Đơn vị
Chủ tịch Hội đồng trường
TS. Lê Hiến Chương
Thư ký Hội đồng trường
ThS. Nguyễn Thị Trang

Địa chỉ

Số điện thọai

Tầng 2
Dãy hành chính

1.8.2. Ban Giám hiệu, các đoàn thể
TT
1
2
3
4
5
6
7

Đơn vị
Hiệu trưởng, Bí thư đảng bộ
TS. Lê Ngọc Cẩn
Phó hiệu trưởng
TS. Nguyễn Văn Xuân
Phó hiệu trưởng
TS. Nguyễn Văn Chiếu
Phó hiệu trưởng
TS. Trương Công Bằng
Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Hồng Hải
Bí thư đoàn TNCS HCM
Nguyễn Cao Phong
Chủ tịch hội sinh viên
Lê Trần Khánh Phương

Địa chỉ

Số điện thọai

Tầng 2
(0270)3827457
Dãy hành chính
Tầng 2
(0270)3843219
Dãy hành chính
Tầng 2
(0270)3824795
Dãy hành chính
Tầng 3
Dãy hành chính
Tầng 3
Dãy hành chính
Tầng 1- Nhà H
Tầng 1- Nhà H
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1.8.3. Phòng Ban
TT
1
2

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thọai

Tầng 1
(0270) 3825903
Dãy hành chính
Phòng Khảo thí và Đảm
Tầng 1
(0270) 3828598
bảo chất lượng
Nhà B
Phòng Quản lý Đào tạo

3

Phòng Tài chính Kế toán

Tầng 2
(0270) 3826119
Dãy hành chính

4

Phòng Tổ chức-Hành chánh

Tầng 1
(0270) 3823657
Dãy hành chính

5

Phòng Quản trị và thiết bị

Tầng 1
(0270) 3820746
Dãy hành chính

6
7
8

Phòng Nghiên cứu khoa
Tầng 3
(0270) 3843821
học và hợp tác quốc tế
Dãy hành chính
Phòng Công tác học sinh,
Tầng 1
(0270) 3828596
sinh viên
Nhà H
Phòng Thí nghiệm

Tầng 1
Nhà thư viện

1.8.4. Các trung tâm trực thuộc
TT
1
2
3

Đơn vị
Trung tâm Ngọai ngữ Tin học
Trung tâm Tư vấn Xây
dựng
Trung tâm Đào tạo thường
xuyên

Địa chỉ

Số điện thọai

Khu A

(0270) 3842232

Khu A

(0270) 3842244

Tầng 1
(0270) 3828597
Dãy hành chính
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1.8.5. Khoa, Bộ môn
TT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Khoa Xây dựng

Tầng 2 - Nhà H

2

Khoa Kiến trúc

Tầng 2 - Nhà H

3

Khoa Khoa học Cơ bản

Tầng 2 - Nhà H

4

Khoa Lý luận Chính trị

Tầng 2 - Nhà H

5

Khoa Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị

Tầng 2 - Nhà H

6

Khoa Đào tạo nghề

7

Khoa Kinh tế

Tầng 2 - Nhà H

8

Bộ môn Ngoại ngữ

Tầng 2 - Nhà H

Số điện thọai

Xưởng
Thực hành

1.8.6. Số điện thoại cần liên hệ:
- Số 113: Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh.
- Số 114: Chữa cháy hay khi cần cứu hộ cứu nạn.
- Số 115: Cấp cứu y tế.
- Công an Phường 3 - Vĩnh Long: (0270) 3829463
- Ban quản lý khu nội trú:

0913 937 597 (Thầy Đông)
0919 646 717 (Cô Vân)

- Báo sự cố thang máy:

0975 490 870 (Thầy Vĩnh)
0988 416 113 (Thầy Khánh)
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1.9. Địa chỉ sinh viên cần liên hệ giải quyết công việc
1.9.1. Phòng Quản lý Đào tạo
- Cấp mật khẩu đăng nhập tài khoản sinh viên;
- Đăng ký học phần, đăng ký bổ sung học phần;
- Rút học phần đã đăng ký;
- Đăng ký học lại, học cải thiện điểm;
- Nhận đơn nghỉ học tạm thời, tiếp tục học sau khi tạm nghỉ, thôi
học, chuyển trường, chuyển ngành, miễn học, miễn thi, hoãn thi học phần;
- Đăng ký xét thi, thi lại tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp;
- Cấp và sao y bằng tốt nghiệp;
- Cấp giấy chứng nhận tạm thời;
- Cấp và sao y chứng chỉ thể chất;
- Cấp giấy giới thiệu sinh viên đi tham quan, thực tập;
- Cấp thời khóa biểu học kỳ, năm học;
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ảnh của sinh viên; các vấn đề
khác liên quan đến công tác đào tạo.
1.9.2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
- Giải đáp về lịch thi học kỳ;
- Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp…
1.9.3. Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Đóng dấu các loại văn bản;
- Nhận và phát thư, bưu phẩm.
1.9.4. Phòng Công tác học sinh sinh viên
- Cấp giấy xác nhận sinh viên đang học;
- Xét miễn giảm học phí;
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- Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;
- Đăng ký làm thẻ sinh viên; Đăng ký nội trú (Ký túc xá);
- Xác nhận chi trả bảo hiểm thân thể;
- Xét khen thưởng, học bổng, kỷ luật sinh viên;
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp và phản ánh của sinh viên.
1.9.5. Phòng Tài chính kế toán
- Thu học phí, hoàn học phí; Xác nhận đã nộp học phí.
- Phát học bổng, tiền thưởng.
1.9.6. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
- Tiếp nhận và chuyển Hồ sơ đoàn viên, hội viên;
- Rèn luyện, phát triển đoàn viên, hội viên;
- Đánh giá quá trình rèn luyện đoàn viên, hội viên.
1.9.7. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Đăng ký học, sát hạch Ngoại ngữ, Tin học.
- Cấp và sao y các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.
1.9.8. Trung tâm đào tạo thường xuyên
- Tổ chức đào tạo không chính quy, cao học, liên thông, liên kết.
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ảnh của sinh viên; các vấn đề
khác liên quan đến công tác đào tạo liên thông, liên kết.
1.9.9. Thư viện
- Cấp thẻ thư viện.
- Tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu.
1.9.10. Khoa, Bộ môn
- Giải đáp về nội dung chương trình đào tạo.
- Giải đáp về điểm đánh giá bộ phận (điểm thành phần).
- Cố vấn học tập.
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PHẦN 2
ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
2.1. Giới thiệu về website Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2.1.1. Trang thông tin điện tử
Trang thông tin điện tử Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trên
internet là www.mtu.edu.vn . Đây là trang thông tin điện tử chính thức
của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, nhằm cung cấp thông tin
tuyển sinh, thông báo, tin tức sự kiện của trường, thông tin học vụ, kiến
thức khoa học chuyên ngành và hướng nghiệp.
2.1.2. Cổng thông tin đào tạo tín chỉ
Các thông tin được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên cổng
thông tin điện tử của Trường: www.online.mtu.edu.vn . Người truy cập
có thể nhận được đầy đủ và cập nhật các thông tin về chương trình đào
tạo, kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch thi, giáo trình, các quy định,
quy chế, học phí, bảng điểm, kết quả quá trình học tập và xử lý học vụ...
Hệ thống thông tin này, cho phép sinh viên truy cập đăng ký học
phần, lớp học, tra cứu điểm (điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần)
và các thông tin liên quan đến học tập,... Sau khi sinh viên có tài khoản
cá nhân (cấp vào đầu năm học thứ nhất).
Trường hợp sinh viên bị mất mật khẩu hoặc tài khoản đã lâu
không sử dụng, không kích hoạt được, sinh viên liên hệ phòng Quản lý
Đào tạo đề nghị cấp hoặc kích hoạt lại tài khoản.
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2.2. Các ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ
A. HỆ CHÍNH QUY
Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Mã ngành

1. Kiến trúc

52580102

2. Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

3. Quản lý Xây dựng

52580302

4. Quy hoạch Vùng và Đô thị

52580105

5. Kỹ thuật Giao thông

52580205

6. Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Mã ngành

1. Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

51510101

2. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

51510102

3. Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

51510104

4. Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước

51510405

5. Kế toán Doanh nghiệp

51340301

B. LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC
Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Mã ngành

1. Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

2. Kỹ thuật Giao thông

52580205

3. Kỹ thuật Cấp thoát nước

52110104

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

Mã ngành

1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

51510102
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2.3. Chương trình đào tạo
2.3.1. Trình độ đại học chính quy
2.3.1.1. Kiến trúc
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15 TC)

(18 TC)

(15 TC)

(16 TC)

(15 TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Kết cấu
công trình 1

2(1.1)

2(1.1)

2(1.1)

2(1.1)

3(3.0)

Hội họa 1

Hội họa 2

Tin học chuyên
ngành K.Trúc 1

Tin học chuyên
ngành K.Trúc 2

Vật lý
kiến trúc 1

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

3(3.0)

2(1.1)

Kiến trúc
nhập môn

Cấu tạo
kiến trúc 1

Cấu tạo
kiến trúc 2

Nguyên lý T.kế
CT công Cộng

Điêu khắc

3(1.2)

2(2.0)

3(1.2)

3(3.0)

2(2.0)

Đồ án cơ sở
kiến trúc 1

Pháp luật
đại cương

Đồ án kiến trúc
1 nhà ở 1

Lịch sử kt VN
và phương đông

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc CN

3(1.2)

3(1.2)

2(0.2)

2(0.2)

3(0.3)

Đồ án cơ sở
kiến trúc 2

Đồ án cơ sở
kiến trúc 3

Đồ án K.Trúc 2
công cộng 1

Đồ án K.Trúc 3
công cộng 2

Đồ án kiến trúc
6- nhà ở 2

3(3.0)

3(1.2)

2(2.0)

2(0.2)

2(0.2)

Toán 1

Đồ án cơ sở
kiến trúc 4

Nguyên lý thiết
kế kt nhà ở

Đồ án kiến trúc
4- công cộng 3

Đồ án kiến trúc
5- công cộng 4

2(2.0)

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Hình học
họa hình
0(0.11)
Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

0(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

HK 10

(15 TC)

(14 TC)

(14TC)

(14 TC)

(14 TC)

3(3.0)

3(1.2)

3(3.0)

2(0.2)

10(0.10)

Kết cấu
công trình 2

Đồ án quy
họach 1- khu ở

Hệ thống kỹ
thuật công trình

Đồ án K.Trúc13
- chuyên đề TN

Đồ án
tốt nghiệp

3(2.1)

3(1.2)

2(0.2)

2(0.2)

4(0.4)

Vật lý kiến
trúc 2

Đồ án quy
họach 2- cảnh
quan

Đồ án kiến trúc
11- công cộng 7

Đồ án
kiến trúc 12

Thực tập
tốt nghiệp

2(0.2)

4(4.0)

2(0.2)

Đồ án kiến trúc
7- công cộng 5

Anh văn chuyên
ngành

Đồ án kiến trúc
10- công cộng 6

2(0.2)

3(1.2)

Đồ án kiến trúc
8- công nghiệp

Đồ án kiến trúc
9- Nội, ngọai
thất

3(3.0)
Lịch sử kiến
trúc phương tây
2(0.2)
Thiết kế nhanh

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần B

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần C

Các môn
tự chọn
10 TC
Phần D

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Mỹ học
đại cương

Lịch sử đô thị

Công trình y tế

Nhà cao tầng

Kiến trúc
nhiệt đới

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Cơ sở văn hóa
Việt Nam

Xã hội học
đô thị

Công trình
nghỉ dưỡng

Không gian
nhịp lớn

Kiến trúc và
môi trường

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Toán 2

Kiến trúc đương
đại nước ngòai

Công trình
hành chính

Không gian
khán phòng

Vật liệu
xây dựng

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Lịch sử
mỹ thuật

Kiến trúc văn
hóa phương
đông

Công trình
giáo dục

Không gian
trưng bày

Công nghệ xây
dựng mới

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng
bản thân

Bảo tồn trùng tu
c.trình kiến trúc

Công trình
thương mại

Cấu tạo
kiến trúc 3

Xử lý nền móng

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Phân tích
kiến trúc

Công trình
văn hóa

Cấu tạo
kiến trúc 4

Kết cấu mới

2(2.0)

2(2.0)

Tư vấn đầu tư
xây dựng

Pháp luật
xây dựng
2(2.0)
Thi công
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2.3.1.2 Quy hoạch Vùng và Đô thị
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(16 TC)

(17 TC)

(19 TC)

(18TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

4(4.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
ĐCS Việt Nam

Anh văn chuyên
ngành

3(1.2)

3(1.2)

3(1.2)

2(2.0)

2(0.2)

Đồ án cơ sở
Kiến trúc 1

Đồ án cơ sở
Kiến trúc 2

Đồ án K.trúc 1 Nhà ở 1

Đồ án K.trúc 2 Công cộng 1

Đồ án K.trúc 3 Công cộng 2

3(1.2)

2(1.1)

3(2.1)

3(1.2)

3(1.2)

Đồ án cơ sở
Quy hoạch 1

Đồ án cơ sở
Quy hoạch 2

Đồ án quy
hoạch 1 - Khu ở

Đồ án quy
hoạch 2 Cảnh quan

Đồ án quy hoạch
3 - Khu TT đô
thị

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Quy hoạch
nhập môn

Quy hoạch xây
dựng đô thị

Lý thuyết
quy hoạch

Thiết kế đô thị

Kiến trúc
cảnh quan

3(3.0)

2(0.2)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Toán 1

Tin học chuyên
ngành QH1

Tin học chuyên
ngành QH2

Nguyên lý thiết
kế công trình
Công cộng

Pháp luật
đại cương

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

Hình học
họa hình

Cấu tạo
kiến trúc

Nguyên lý thiết
kế Kiến trúc
Nhà ở

Vật lý đô thị

2(2.0)
Hội họa 1

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

3(3.0)
Bố cục
không gian 1

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần B

0(0.11)
Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

0(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

(17 TC)

(17TC)

(18TC)

(10 TC)

2(0.2)

2(0.2)

4(0.4)

10(0.10)

Đồ án Kiến trúc 4 Công cộng 3

Đồ án Kiến trúc 5 Công cộng 4

Thực tập
tốt nghiệp

Đồ án
tốt nghiệp

3(1.2)

3(1.2)

2(2.0)

Đồ án quy hoạch 4 QHXD đô thị

Đồ án quy hoạch 5 Đồ án tổng hợp

Đề cương tốt nghiệp
ngành QH

3(3.0)

2(3.0)

3(3.0)

Công cụ QH và
PPNC

Quy hoạch đô thị bền
vững

Quy hoạch du lịch và
di sản

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Quy hoạch vùng và
điểm dân dư

Kiến tạo
nơi chốn

Quản lý khai thác đô
thị

3(3.0)

3(3.0)

Quy hoạch
giao thông Hạ tầng cơ bản

Quy hoạch
hạ tầng

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần C

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần D

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần E

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

PHẦN E

22(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Cơ sở văn hóa
Việt Nam

Bối cảnh đô thị

Địa chất
thuỷ văn

Hệ thống quy
hoạch so sánh

Tái tạo và
cải tạo

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng
bản thân

Kinh tế học
đô thị

Kiến trúc
đương đại
nước ngoài

Bảo vệ môi
trường đô thị

Phát triển kinh
tế địa phương

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Hội họa 2

Lịch sử và lý
thuyết đô thị

Khung thể chế
và pháp lý

Bất động sản
và phát triển

Chuyên đề
quản lý dự án

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

XH học đô thị

Hệ thống
CTCC phục vụ
đô thị

Bảo tồn trùng
tu và QH bảo
tồn di sản

Chuyên đề
Quy hoạch
chiến lược

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Địa lý kinh tế
Việt Nam

Bố cục
không gian 2

Đồ án
chuyên đề

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Trắc địa đồ bản

Lịch sử kiến
trúc VN &
Phương Đông

Quy hoạch khu
sản xuất
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2.3.1.3 Quản lý Xây dựng đô thị
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15 TC)

(16 TC)

(17 TC)

(18 TC)

(17 TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
ĐCS Việt Nam

Kinh tế cơ sở

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

3(3.0)

2(0.2)

Hình học
họa hình

Vẽ kỹ thuật

Cấu tạo
kiến trúc 1

Cơ học
kết cấu 1

Quy hoạch
nhóm nhà ở

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Hóa đại cương

Cơ lý thuyết

Sức bền
vật liệu 1

Phương pháp
thể hiện
kiến trúc

Hệ thống hạ
tầng kỹ thuật 1

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

Vật lý 1

Hệ thống
thông tin địa lý

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc

Kết cấu
BTCT 1

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Vật liệu kiến
trúc và thiết kế
đô thị
2(2.0)

Toán 1

Xã hội học
đô thị

Lịch sử kiến
trúc và phát
triển đô thị

Bản đồ địa
chính và đăng
ký đất đai

Quản lý đất đai
đô thị

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Pháp luật
đại cương

Địa lý kinh tế
và dân cư

Vật liệu
xây dựng

Kinh tế đô thị

Quản lý quy
hoạch đô thị

2(2.0)
Khoa học
quản lý

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

2(2.0)

2(2.0)
2(2.0)
Quy hoạch
chiến lược

Lý thuyết quy
hoạch đô thị
Các môn
tự chọn
04 TC
Phần B

0(0.11)
Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

0(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần C
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

(18TC)

(17 TC)

(16TC)

(16 TC)

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

2(2.0)

Tài chính đô thị

Kỹ thuật
thi công 1

Đồ án tổng hợp

Chuyên đề

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

4(0.4)

Hệ thống kỹ thuật hạ
tầng 2

Kinh tế
xây dựng

Quản lý xây dựng
công trình đô thị

Thực tập
tốt nghiệp

2(2.0)

2(0.2)

2(0.2)
Quản lý nhà ở đô thị

Quản lý công trình
nhà ở nhỏ

4(4.0)
Anh văn
chuyên ngành

10(0.10)
Quản lý công trình
công cộng

Đồ án
tốt nghiệp

2(0.2)
2(0.2)
Đồ án Quản lý quy
hoạch
đô thị

Quản lý đồ án quy
hoạch chung đô thị

2(0.2)
Quy hoạch bảo tồn di
sản đô thị
Các môn
tự chọn
06 TC
Phần D

2(2.0)
Quản lý QHXD các
điểm dân cư
2(2.0)
Quản lý đthị với sự
tham gia cộng đồng

Các môn
tự chọn
08 TC
Phần E

2(2.0)
Quản lý hệ thống hạ
tầng kĩ thuật 1
2(0.2)
Quản lý đồ án quy
hoạch phân khu, chi
tiết

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

PHẦN E

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Môi trường
trong xây dựng

Pháp luật
kinh tế

GIS trongquản
lý xây dựng

Tài chính
doanh nghiệp
xây dựng

Lập và phân
tích dự án
đô thị

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng thuyết
trình và soạn
thảo văn bản

Sức bền
vật liệu 2

Quản lý thông
tin và dữ liệu

Thị trường bất
động sản

Quản lý hệ
thống hạ tầng
kỹ thuật 2

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Pháp luật trong
xây dựng

Cơ học
kết cấu 2

Quản lý doanh
nghiệp
2(2.0)
Quản lý tài
nguyên và môi
trường
2(2.0)
Đánh giá MT
chiến lược và
ĐG TĐMT
2(2.0)
Quản lý công
trình ngầm
đô thị
2(2.0)
Quản lý dự án
2(2.0)
Quản lý tài
chính công
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2.3.1.4. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(14 TC)

(15 TC)

(14 TC)

(16TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

4(4.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Anh văn
chuyên ngành

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Toán 1

Toán 2

Toán 3

Cơ kết cấu 1

Cơ kết cấu 2

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

Pháp luật
đại cương

Cơ lý thuyết

Sức bền
vật liệu 1

Sức bền
vật liệu 2

Kết cấu BTCT1

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(1.1)

Hóa học
đại cương

Thủy lực 1

Địa chất
công trình

Vật liệu
xây dựng

Thí nghiệm
cơ học đất

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Hình học
họa hình

Vẽ kỹ thuật

Cấu tạo
kiến trúc

Cơ học đất

Nền móng

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Vật lý 1

Vật lý 2

Máy xây dựng

2(2.0)

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Quốc phòng
an ninh

0(0.2)

0(0.2)

(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3

Động lực học
công trình

(0.11)
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

HK 10

(15 TC)

(16 TC)

(15 TC)

(16 TC)

(14 TC)

3(3.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(0.2)

4(0.4)

Kết cấu thép 1

Kết cấu thép 2

Đồ án
kết cấu thép

Thực tập
công nhân

Thực tập
tốt nghiệp

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(0.2)

10(0.10)

Phương pháp số
trong cơ học

Kỹ thuật
thi công 1

Kỹ thuật
thi công 2

Đồ án Kỹ thuật
thi công

Đồ án
tốt nghiệp

2(2.0)

2(0.2)

3(3.0)

2(0.2)

Kết cấu BTCT2

Đồ án kết cấu
BTCT 2

Tổ chức
thi công

Đồ án Tổ chức
thi công

2(0.2)

3(3.0)

2(1.1)

Đồ án kết cấu
BTCT 1

Trắc địa

Thực tập
trắc địa

2(0.2)

2(2.0)

Đồ án
Nền móng

Nguyên lý thiết
kế kết cấu CT

2(2.0)

2(2.0)

Kết cấu GạchĐá-Gỗ

Kinh tế
xây dựng

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần B

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần C

2(2.0)
Dự toán

Các môn
tự chọn
10 TC
Phần D

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Môi trường
trong xây dựng

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc

Chuyên đề kết
cấu BTCT

Chuyên đề Ổn
định kết cấu CT

2(2.0)

2(2.0)

Cơ học trong
môi trường liên
tục
2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng
bản thân

Cấp thoát nước

Địa chất
thủy văn

Thực hành
dự toán

Quản lý dự án

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Điện kỹ thuật

Giao thông
đô thị

Chuyên đề Tổ
chức thi công

Chuyên đề kết
cấu thép

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Nhiệt kỹ thuật
xây dựng

Chuyên đề
Vật liệu mới

Chuyên đề kết
cấu nhà cao
tầng

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Thực tập địa
chất công trình

Chuyên đề
Trang thiết bị
công trình

Chuyên đề kết
cấu Nến - Móng

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Thí nghiệm vật
liệu xây dựng

Thí nghiệm kết
cấu công trình

Chuyên đề an
tòan lao động

2(2.0)

2(2.0)

Tính toán kết
cấu nền móng
bằng phần tử
hữu hạn

Chuyên đề Kỹ
thuật thi công
2(2.0)
Pháp luật trong
xấy dựng
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2.3.1.5. Kỹ thuật Giao thông
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(17 TC)

(18 TC)

(18 TC)

(17TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

4(4.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Anh văn
chuyên ngành

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Toán 1

Toán 2

Toán 3

Cơ kết cấu 1

Cơ kết cấu 2

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Pháp luật
đại cương

Cơ lý thuyết

Sức bền
vật liệu 1

Sức bền
vật liệu 2

Đường trên
nền đất yếu

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(1.1)

Hóa học
đại cương

Thuỷ lực 1

Địa chất
công trình

Trắc địa

Thực tập
trắc địa

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Hình học
họa hình

Vẽ kỹ thuật

Địa chất
thủy văn

Thiết kế hình
học đường ô tô

Đồ án thiết kế
hình học đường
ô tô

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

Vật lý 1

Vật lý 2

Máy xây dựng

Cơ học đất

3(3.0)
Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Vật liệu
xây dựng
(0.11)

2(1.1)
Các môn
tự chọn
04 TC
Phần B

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần C

Thí nghiệm
cơ học đất

Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

(18TC)

( 17TC)

(16 TC)

(14 TC)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

4(0.4)

Kết cấu
BTCT1

Đường đô thị
và tổ chức
giao thông

An toàn
lao động

Thực tập
tốt nghiệp

3(3.0)

2(0.2)

2(0.2)

10(0.10)

Kết cấu thép 1

Đồ án BTCT 1

Đồ án thiết kế
và thi công cầu
BTCT

Đồ án
tốt nghiệp

3(3.0)

3(3.0)

2(2.0)

Nến móng

Thiết kế và thi
công cầu
BTCT 1

Thiết kế và thi
công cầu
BTCT 2

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Đồ án
Nền móng

Thiết kế đường
cao tốc

Tổ chức
thi công

3(3.0)

2(2.0)

2(0.2)

Thiết kế
đường ô tô 1

Thiết kế đường
ô tô 2

Đồ án Thiết kế
đường ô tô 2

2(0.2)
Các môn
tự chọn
04 TC
Phần D

Đồ án Thiết kế
đường ô tô 1
2(2.0

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần E

Khai thác, bảo
dưỡng, sửa
chữa
2(2.0)
Thiết kế
cầu thép

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

PHẦN E

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Môi trường trong
xây dựng

Điện kỹ thuật

Thực tập địa chất
công trình

Quản lý dự án

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng thuyết
trình và soạn
thảo văn bản

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc

Cấp thoát nước

Thí nghiệm cầu,
đường

Chuyên đề
vật liệu mới

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Nhiệt kỹ thuật

Thủy lực 2

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Thí nghiệm vật
liệu xây dựng

Kinh tế giao
thông vận tải

Chuyên đề công
nghệ mới trong
XD Cầu –
Đường

Quản lý khai thác
đường cao tốc

Chuyên đề
thiết kế đường
hiện đại

2(2.0)
Chuyên đề
thiết kế đường
sân bay

Chuyên đề quy
hoạch giao
thông đường bộ

2(2.0)
Phương pháp
phần tử hữu hạn
2(2.0)
Động lực học
công trình
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2.3.1.6. Kỹ thuật Cấp thoát nước
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(17 TC)

(18 TC)

(18 TC)

(17TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Xử lý nước cấp

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Toán 1

Toán 2

Toán 3

Địa chất
công trình

Đồ án
xử lý nước cấp

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Pháp luật
đại cương

Cơ lý thuyết

Cơ học
kết cấu 1

Sức bền
vật liệu 1

Kết cấu BTCT1

2(2.0)

3(2.1)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Hóa học
đại cương

Cấu tạo
kiến trúc 1

Vật liệu nước

Mạng lưới
cấp nước

Mạng lưới thoát
nước

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(0.2)

Hình học
họa hình

Vẽ kỹ thuật

Thuỷ lực 1

Đồ án mạng
lưới cấp nước

Đồ án mạng
lưới thoát nước

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

4(4.0)

Vật lý 1

Lý thuyết quy
hoạch đô thị

Điện kỹ thuật

Anh văn
chuyên ngành

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần B

2(2.0)
Sinh thái học và
bảo vệ môi
trường

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần C

(0.11)
Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

0(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

(18TC)

( 17TC)

(16 TC)

(14 TC)

3(3.0)

3(3.0)

2(0.2)

4(0.4)

Xử lý nước thải

Thi công
ngành nước

Đồ án thi công
ngành nước

Thực tập
tốt nghiệp

2(0.2)

3(3.0)

2(0.2)

10(0.10)

Đồ án xử lý
nước thải

Công trình thu
trạm bơm CTN

Đồ án Công
trình thu trạm
bơm CTN

Đồ án
tốt nghiệp

2(0.2)

3(3.0)

2(0.2)

Đồ án Kết cấu
BTCT 1

Trắc địa

Thực tập
trắc địa

3(3.0)

2(0.2)

2(0.2)

Cấp thoát nước
công trình

Đồ án cấp thoát
nước công trình

Thực tập
công nhân

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Chuẩn bị kỹ
thuật khu đất

Thí nghiệm
hoá nước

Quản lý
chất thái rắn

Các môn
tự chọn
04TC
Phần D

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần E

2(2.0)
Tin học
ứng dụng
2(2.0)
Hoá nước
vi sinh
2(2.0)
Thuỷ văn

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

PHẦN E

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ năng thuyết
trình và soạn
thảo văn bản

Thuỷ lực 2

Cơ học
kết cấu 2

Tiết kiệm năng
lượng cho hệ
thống CTN

Quản lý tổng
hợp tài nguyên
nước

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Vật lý 2

Địa chất
thuỷ văn

Dự toán

Tự động hoá hệ
thống CTN

Quản lý và khai
thác công trình
CTN

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(0.2)

Kỹ năng
bản thân

Luật Tài nguyên
nước

Kinh tế
ngành nước

Cấp thoát nước
và vệ sinh môi
trường nông
thôn

Đồ án tổng hợp
cấp nước

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(0.2)

Sức bền
vật liệu 2

Máy xây dựng

Hệ thống
kỹ thuật trong
công trình

Đồ án tổng hợp
thoát nước
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2.3.1.7. Kỹ thuật Môi trường
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(16TC)

(17 TC)

(17 TC)

(17 TC)

(19TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Kết cấu công
trình 1

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Toán 1

Toán 2

Toán 3

Thủy văn
môi trường

Luật
tài nguyên nước

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

Pháp luật
đại cương

Điện kỹ thuật

Hóa kỹ thuật
môi trường 1

Hóa kỹ thuật
môi trường 2

Động học môi
trường

2(2.0)

2(2.0)

2(1.1)

2(1.1)

2(2.0)

Hình học
họa hình

Vẽ kỹ thuật

2(2.0)

Thí nghiệm
Hóa kỹ thuật
môi trường 2
3(3.0)

Công nghệ sản
xuất sạch hơn

2(2.0)

Thí nghiệm
Hóa kỹ thuật
môi trường 1
3(3.0)

Vật lý 1

Vật lý 2

Quá trình
công nghệ
môi trường 1

Mô hình hóa
môi trường

3(3.0)

2(2.0)

Quá trình
công nghệ
môi trường 2
2(2.0)

Sinh thái học
môi trường

Nhiệt kỹ thuật

Quản lý môi
trường

2(2.0)

2(2.0)

Vi sinh vật kỹ
thuật môi
trường
2(1.1)

Hóa học
đại cương

Thủy lực 1

Thí nghiệm Vi
sinh vật kỹ
thuật môi
trường

Anh văn
chuyên ngành

x

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần B

2(0.2)

3(3.0)

4(4.0)

(0.11)
Quốc phòng
an ninh
0(0.2)

0(0.2)

(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

HK 9

(17TC)

( 17TC)

(16 TC)

(14 TC)

3(3.0)

2(0.2)

2(2.0)

4(0.4)

Xử lý nước cấp

Đồ án xử lý
nước cấp

An toàn
lao động

Thực tập
tốt nghiệp

2(0.2)

3(3.0)

2(0.2)

10(0.10)

Đồ án xử lý
khí thải

Xử lý nước thải

Đồ án xử lý
nước thải

Đồ án
tốt nghiệp

2(0.2)

3(3.0)

2(2.0)

Ô nhiễm đất và
kỹ thuật
phục hồi

Kỹ thuật xử lý
chất thải rắn

Đồ án xử lý
chất thải rắn

2(2.0)

3(3.0)

2(1.1)

Thiết kế chế
tạo thiết bị
môi trường

Kỹ thuật xử lý
nước thải
công nghiệp

Thí nghiệm xử
lý chất thải rắn

3(3.0)

2(2.0)

Cấp thoát nước
công trình

Phân tích
hệ thống

2(0.2)

2(2.0)

Quản lý chất
thải nguy hại

Quản lý môi
trường biển

3(3.0)
Kỹ thuật xử lý
ô nhiễm không
khí và tiếng ồn

Các môn
tự chọn
06TC
Phần C

Các môn
tự chọn
04TC
Phần D

Chú thích:
Điều kiện tiên quyết
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PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN A

PHẦN B

PHẦN C

PHẦN D

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Quy hoạch
đô thị

Tối ưu hóa và
quy hoạch tuyến
tính

ISO 1400 và
kiểm toán môi
trường

Năng lượng
tái tạo

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Kỹ thuật
đo lường

Quan trắc
môi trường

An toàn môi
trường dầu khí

Ăn mòn và bảo
vệ vật liệu

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Phương pháp
tính

Quản lý tổng
hợp tài nguyên
nước

Úng dụng GIS
trong quản lý
môi trường

2(2.0)

2(2.0)

Thuỷ lực 2

Kinh tế
môi trường

2(2.0)

2(2.0)

Địa chất
thủy văn

Hệ thống kĩ
thuật trong
công trình

2(2.0)
Kinh tế
ngành nước
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2.3.1.8. Kế toán
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(14TC)

(15 TC)

(16 TC)

(16 TC)

(16TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

4(4.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối CM
của đảng CSVN

Anh văn
chuyên ngành

3(3.0)

3(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Toán cao cấp

Xác xuất
thống kê

Pháp luật
Kế toán

Toán kinh tế

Kế toán
quản trị 1

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

4(4.0)

3(3.0)

Marketing

Phương pháp
nghiên cứu tài
chính kế toán

Nguyên lý
thống kê

Kế toán
tài chính 1

Kế toán
tài chính 2

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Kinh tế vi mô

Nguyên lý
kế toán

Chuẩn mực
kế toán

Quản trị tài
chính

2(2.0)

3(3.0)

4(4.0)

2(2.1)

Pháp luật
đại cương

Kinh tế vĩ mô

Tài chính
Doanh nghiệp

Tài chính
Công

2(2.0)

(0.11)

Tài chính tiền tệ

Quốc phòng
an ninh

0(0.2)

0(0.2)

Giáo dục
thể chất 1

Giáo dục
thể chất 2

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần A
0(0.2)
Giáo dục
thể chất 3
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HK 6

HK 7

HK 8

(16TC)

( 15TC)

(12 TC)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

10(0.10)

Kiểm toán
căn bản

Kế toán
tài chính 3

Tin học kế toán

Kiểm toán
phần hành

Khóa luận tốt
nghiệp

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(3.0)

Kế toán
quản trị 2

Kinh tế lượng

Phân tích báo
cáo tài chính

Kế toán và
lập báo cáo
thuế

2(2.0)
Thuế
2(0.2)

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần C

3(3.0)
Hệ thống
thông tin kế
toán

Chuyên đề
kế toán
Chú thích:
Điều kiện tiên quyết

PHẦN A

PHẦN TỰ CHỌN
PHẦN B
PHẦN C

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

Kỹ năng
giao tiếp

Quản trị
văn phòng

Kế toán hành
chính sự nghiệp

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Quản trị nguồn
nhân lực

Quản trị
chiến lược

Thị trường
chứng khoán

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Quản trị học

Phân tích
hoạt động
kinh doanh

Kế toán
ngân sách

2(2.0)
Kế toán
ngân hàng
thương mại
2(0.2)
Định giá tài sản

3(3.0)
Thanh toán
quốc tế
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2.3.2 Chương trình đại học liên thông
2.3.2.1 Kỹ thuật Công trình Xây dựng
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

(15TC)

(15 TC)

(16 TC)

(14 TC)

2(2.0)

3(3.0)

4(3.1)

2(0.2)

10(0.10)

Toán 3

Cơ học kết cấu2

Kết cấu thép 2

Thực tập địa cơ

Đồ án tốt nghiệp

2(2.0)

2(0.2)

4(3.1)

2(1.1)

Vật lý đại cương

Thí nghiệm vật
liệu xây dựng

Kỹ thuật thi công
2

Nền móng công
trình

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Cơ lý thuyết

Phương pháp số
trong cơ học

Động lực học
công trình

Quản lý dự án
xây dựng

3(3.0)

2(2.0)

Sức bền
vật liệu 2

Kết cấu gạch,
đá, gỗ

3(3.0)

4(3.1)

Thủy lực
công trình

Kết cấu
BTCT 2

2(2.0)

2(2.0)

Cơ học đất

Nguyên lý thiết kế
kết cấu công trình

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần Tự
Chọn

PHẦN TỰ CHỌN
2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Chuyên đề
kết cấu thép

Chuyên đề kỹ
thuật thi công

Chuyên đề kết cấu
nhà cao tầng

Chuyên đề tư
tưởng HCM

Giao thông
đô thị

2(2.0)

2(2.0)

2(1.1)

2(2.0)

2(2.0)

Chuyên đề kết cấu
nền móng

Chuyên đề
tổ chức thi công

Thí nghiệm kết
cấu công trình

Môi trường trong
xây dựng

Cơ học môi
trường liên tục

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Chuyên đề
ổn định kết cấu
công trình

Chuyên đề
vật liệu mới

Chuyên đề chủ
nghĩa Mác -Lênin

Địa chất thủy văn

Nhiệt kỹ thuật
xây dựng
2(2.0)
Nguyên lý kiến
trúc DD&CN
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2.3.2.2 Kỹ thuật Giao thông
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

(15TC)

(15 TC)

(16 TC)

(14 TC)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(0.2)

10(0.10)

Toán 3

Thiết kế hình học
đường ô tô

Thiết kế
đường ô tô 2

Đồ án thiết kế
đường ô tô 2

Đồ án tốt nghiệp

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Vật lý 2

ĐA TK hình học
đường ô tô

Tổ chức thi công

Khai thác, bảo
dưỡng, sửa chữa

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

2(2.0)

Thuỷ lực 2

Thiết kế và thi
công cầu BTCT 2

Thí nghiệm cầu,
đường

Đường đô thị và
tổ chức giao thông

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Sức bền
vật liệu 2

Động lực học
công trình

Đường trên nền
đất yếu

Thiết kế đường
cao tốc

2(2.0)

2(2.0)

Cơ học kết cấu 2

Thiết kế cầu thép

3(3.0)

2(2.0)

Nền móng

Phương pháp phần
tử hữu hạn

2(0.2)

2(0.2)

Đồ án nền móng

Đồ án thiết kế và
thi công cầu
BTCT

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần Tự
Chọn

PHẦN TỰ CHỌN
2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Lý thuyết Quy
hoạch đô thị

Kinh tế giao thông
vận tải

Chuyên đề
vật liệu mới

Quản lý khai thác
đường cao tốc

Chuyên đề công
nghệ mới trong
XD Cầu- Đường

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Cấp thoát nước

Chuyên đề thiết kế
đường hiện đại

Chuyên đề quy
hoạch giao thông
đường bộ

Thẩm mỹ trong
công trình giao
thông

Chuyên đề thiết kế
đường sân bay

2(2.0)

2(2.0)

Nhiệt kỹ thuật

Quản lý dự án
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2.3.2.3 Kỹ thuật Cấp thoát nước
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

(15TC)

(15 TC)

(16 TC)

(14 TC)

2(2.0)

3(3.0)

2(1.1)

2(0.2)

10(2.8)

Toán 3

Vật liệu nước

Thực tập trắc địa

Đồ án
xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp

2(2.0)

2(0.2)

2(0.2)

2(2.0)

Hóa vi sinh

Kinh tế
ngành nước

Đồ án
xử lý nước cấp

Chuẩn bị kỹ thuật
khu đất xây dựng

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

2(0.2)

Thủy văn

Trắc địa

Đồ án cấp thoát
nước công trình

3(3.0)

2(0.2)

Đồ án công trình
thu trạm bơm
CTN

Địa chất
công trình

Đồ án mạng lưới
cấp nước

2(2.0)

3(3.0)

Thủy lực 2

Thi công
ngành nước

2(2.0)

2(0.2)

Địa chất thuỷ văn

Đồ án mạng lưới
thoát nước

2(2.0)

2(0.2)

Lý thuyết quy
hoạch đô thị

Đồ án thi công
ngành nước

Các môn
tự chọn
06 TC
Phần TC

PHẦN TỰ CHỌN
2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Quản lý tổng hợp
tài nguyên nước

Cấp nước và vệ
sinh môi trường
nông thôn

Điện kỹ thuật

Quản lý khai thác
công trình cấp
thoát nước

2(2.0)

2(2.0)

2(1.1)

2(2.0)

Thí nghiệm
hóa nước

Tin học ứng dụng
Cấp thoát nước

Tiết kiệm năng
lượng cho hệ
thống cấp thoát
nước

Luật
tài nguyên nước
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2.3.3. Trình độ cao đẳng
2.3.3.1. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
HỆ CHÍNH QUY
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(15 TC)

(14 TC)

(16 TC)

(15 TC)

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

2(2.0)

3(2.1)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Tư tưởng Hồ
Chí Minh

Cơ học đất
nền móng

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

32.1)

3(2.1)

Toán 1

Toán 2

Máy xây dựng

Trắc đạc
xây dựng

Kết cấu thép

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

4(3.1)

Vật lý
đại cương

Hóa học
đại cương

Điện kỹ thuật
xây dựng

Kinh tế
xây dựng

Kỹ thuật
thi công

3(2.1)

3(2.1)

2(1.1)

3(3.0)

3(2.1)

Vẽ kỹ thuật

Cấu tạo
kiến trúc

Thiết kế
kiến trúc

Anh văn
chuyên ngành

Dự toán

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

4(3.1)

Cơ lý thuết

Sức bền vật liệu

Cơ học kết cấu

Kết cấu BTCT

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Vật liệu
xây dựng

Địa chất
công trình

Pháp luật
đại cương

0(0.9)

0(0.2)

Quốc phòng
an ninh

Giáo dục
thể chất

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần B
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HK 6
(15 TC)

Tự chọn
Phần A

Tự chọn
Phần B

2(2.0)

1(0.1)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

An toàn
lao động

TT phần
thi công

TT CB kỹ thuật

Pháp luật trong
xây dựng

Chuyên đề
thi công

3(2.1)

1(0.1)

1(0.1)

2(2.0)

2(2.0)

Tổ chức
thi công

TT phần
dự toán

Thi TN phần
LLCT

Cấp thóat nước
và môi trường

Chuyên đề
kết cấu

1(0.1)

2(0.2)

1(0.1)

2(1.1)

2(2.0)

TT phần
kiến trúc

TT tay nghề
công nhân

Thi TN phần
kiến thức ngành

Thí nghiệm địa
chất, VLXD

Chuyên đề
dự tóan

1(0.1)
TT phần kết cấu

HỆ LIÊN THÔNG
PHẦN TỰ
CHỌN

HK 1

HK 2

HK 3

(16TC)

(15 TC)

(17 TC)

3(2.1)

3(2.1)

2(2.0)

1(0.1)

2(2.0)

Những NLCB
CN MácLênin2

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Kinh tế
xây dựng

TT phần
kết cấu

Chuyên đề
thi công

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

1(0.1)

2(2.0)

Toán 1

Toán 2

Anh văn
chuyên ngành

TT phần
thi công

Chuyên đề
kết cấu

3(3.0)

4(3.1)

1(0.1)

1(0.1)

2(2.0)

Vật lý
đại cương

Kết cấu BTCT

TT phần
kiến trúc

Thi TN phần
LLCT

Chuyên đề
dự tóan

2(2.0)

3(2.1)

4(0.4)

2(1.1)

Hóa học
đại cương

Kết cấu thép

Thi TN phần
kiến thức ngành

Thí nghiệm địa
chất, VLXD

3(3.0)

3(2.1)

Cơ học kết cấu

Cơ học đất
nền móng

2(2.0)

2(2.0)

Địa chất
công trình

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần TC
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2.3.3.2. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(15 TC)

(15 TC)

(16 TC)

(15 TC)

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

3(3.0)

3(1.2)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Anh văn
chuyên ngành

Đồ án kiến trúc
1- nhà ở 1

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

2(0.2)

Toán 1

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Kết cấu
công trình 1

Hê thống kỹ
thuật CT

Đồ án kiến trúc
2- công cộng 1

2(1.1)

3(2.1)

3(3.0)

3(3.0)

2(0.2)

Hội họa 1

Hình học
họa hình

Vật lý
kiến trúc 1

Nguyên lý thiết
kế công trình
công cộng

Đồ án kiến trúc
3- công cộng 2

4(4.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Kiến trúc
nhập môn

Cấu tạo
kiến trúc 1

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc
nhà ở

Lịch sử kiến
trúc Việt Nam
và phương đông

Đồ án kiến trúc
4- công cộng 3

2(1.1)

2(1.1)

2(2.0)

3(3.0)

2(0.2)

Đồ án cơ sở
kiến trúc 1

Đồ án cơ sở
kiến trúc 3

Nguyên lý thiết
kế kiến trúc
công nghiệp

Lịch sử kiến
trúc phương tây

Đồ án kiến trúc
5- công cộng 4

2(1.1)

2(0.2)

2(0.2)

Đồ án cơ sở
kiến trúc 2

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần A

Thiết kế nhanh

Đồ án kiến trúc
7- nội, ngọai
thất

0(0.2)

0(0.9)

2(2.0)

Giáo dục
thể chất

Quốc phòng
an ninh

Pháp luật
đại cương
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HK 6
(10 TC)

Tự chọn Phần A

Tự chọn Phần B

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Đồ án
kiến trúc 6- nhà
công nghiệp

Kiến trúc đương
đại nước ngoài

Kiến trúc và
môi trường

Chuyên đề KTcông trình y tế

Chuyên đề KTcông trình
giáo dục

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần B

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Phân tích
kiến trúc

Luật xây dựng

Chuyên đề KTcông trình
nghỉ dưỡng

Chuyên đề KTcông trình
thương mại

4(0.4)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Thực hành thiết
kế công trình

Lịch sử đô thị

Không gian
trưng bày

Chuyên đề KTcông trình
hành chính

Chuyên đề KTcông trình
văn hóa

1(0.1)

2(2.0)

Thi TN phần
LLCT

Vật liệu
xây dựng

1(0.1)
Thi TN phần
kiến thức ngành
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2.3.3.3. Công nghệ Kỹ thuật Giao thông
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(14TC)

(15 TC)

(15 TC)

(16 TC)

(16 TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Thiết kế cầu
BTCT

3(3.0)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(2.1)

Toán 1

Toán 2

Trắc địa

Điện kỹ thuật

Kết cấu thép

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

Hóa học
đại cương

Vật lý đại cương

Thủy lực,
thủy văn

Máy xây dựng

Thi công xây
dựng cầu BTCT

3(2.1)

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

Vẽ kỹ thuật

Pháp luật đại
cương

Cơ học đất

Thiết kế
đường ô tô

Thi công xây
dựng đường ôtô

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

3(2.1)

Cơ lý thuết

Sức bền vật liệu

Cơ học kết cấu

Kết cấu BTCT

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

3(2.1)

Vật liệu
xây dựng

Địa chất
công trình

Anh văn
chuyên ngành

Nền móng và
mố trụ cầu

0(0.2)

0(0.9)

Giáo dục
thể chất

Quốc phòng
an ninh

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần TC

Phần tự chọn

HK 6 (14 TC)
3(2.1)

1(0.1)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Dự tóan
công trình

TT phần thi công

TT cán bộ
kỹ thuật

Chuyên đề thi
công cầu đường
công nghệ mới

Ứng dụng tin học
trong thiết kế cầu
đường

2(2.0)

1(0.1)

1(0.1)

2(2.0)

2(1.1)

An toàn lao động

TT phần dự toán

Thi TN phần
LLCT

Chuyên đề
cầu thép

Thí nghiệm vật
liệu xây dựng

1(0.1)

2(0.2)

1(0.1)

2(2.0)

2(2.0)

TT phần kết cấu

TT tay nghề
công nhân

Thi TN phần
kiến thức ngành

Quản lý khai
thác công trình
giao thông

Kinh tế xây dựng
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2.3.3.4. Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước

HỆ CHÍNH QUY
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(16 TC)

(16 TC)

(15 TC)

(15 TC)

2(2.0)

3(2.1)

3(2.1)

2(2.0)

3(3.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Xử lý nước cấp

3(3.0)

2(2.0)

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN
3(3.0)

3(2.1)

3(3.0)

Toán 1

Toán 2

Công trình thu
trạm bơm

Kết cấu BTCT

Xử lý nước thải

3(2.1)

3(2.1)

3(3.0)

3(3.0)

3(2.1)

Vẽ kỹ thuật

Cấu tạo kiến trúc

Cấp thóat nước
công trình

Mạng lưới cấp
nước

Dự tóan

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(1.1)

Vật lý đại cương

Hóa học đại
cương

Quản lý
chất thải rắn

Mạng lưới
thóat nước

Tổ chức thi công

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

4(3.1)

Cơ lý thuết

Sức bền vật liệu

Pháp luật
đại cương

Kỹ thuật thi công

2(2.0)

3(3.0)

3(3.0)

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần tự
chọn

Vật liệu
xây dựng

Thủy lực

Anh văn
chuyên ngành

0(0.9)

0(0.2)

Quốc phòng
an ninh

Giáo dục
thể chất

Phần tự chọn

HK 6 (12 TC)
2(0.2)

1(0.1)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

TT tay nghề
công nhân

TT phần
kiến trúc

TT cán bộ
kỹ thuật

Điện kỹ thuật

Hóa vi sinh

2(1.1)

1(0.1)

1(0.1)

2(2.0)

2(2.0)

Thí nghiệm
VLXD. Địa chất

TT phần kết cấu

Thi TN phần
LLCT

Trắc địa

Sinh thái học
môi trường

2(0.2)

1(0.1)

2(2.0)

TT phần cấp
thóat nước

Thi TN phần
kiến thức ngành

Tự động hóa
cấp thóat nước
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HỆ LIÊN THÔNG
HK 1

HK 2

HK 3

(16TC)

(14 TC)

(15 TC)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

Quản lý
chất thải rắn

Thủy lực

Toán kỹ thuật 2

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Tự động hóa
cấp thóat nước

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

3(3.0)

Toán 1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Xử lý nước cấp

Mạng lưới
cấp nước

Anh văn
chuyên ngành

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

Vật lý
đại cương

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Xử lý nước thải

Mạng lưới
thóat nước

Chuyên đề vận
hành và lắp đặt

2(2.0)

2(0.2)

Hóa học
đại cương

TT phần cấp
thóat nước
2(0.2)
Thi TN phần
LLCT
4(0.4)
Thi TN phần
kiến thức ngành
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2.3.3.5. Kế toán
HỆ CHÍNH QUY
HK 1

HK 2

HK 3

HK 4

HK 5

(15TC)

(15 TC)

(17 TC)

(17 TC)

(16 TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

3(2.1)

3(3.0)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Anh văn
chuyên ngành

3(3.0)

2(2.0)

4(3.1)

4(3.1)

4(3.1)

Toán 1

Toán chuyên đề

Kế tóan
doanh nghiệp 1

Kế tóan
doanh nghiệp 2

Tài chính
doanh nghiệp

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Kinh tế vi mô

Toán kinh tế

Thống kê
doanh nghiệp

Phân tích họat
động kinh tế

Thanh tóan
quốc tế

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(3.0)

Nguyên lý
kế toán

Kinh tế vĩ mô

Kế toán
ngân hàng

Kế tóan DN
thương mại,
dịch vụ

Kế tóan quản trị
chi phí

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

Lý thuyết
thống kê

Makerting

Tài chính tiền tệ

Quản trị
tài chính

Kiểm tóan

2(2.0)

2(2.0)

3(2.0)

Lý thuyết
tài chính

Thị trường
chứng khóan

Thuế

2(2.0)

0(0.2)

Các môn
tự chọn
04 TC
Phần A

Các môn
tự chọn
02 TC
Phần B

Quản trị
doanh nghiệp

Giáo dục
thể chất

2(2.0)
Pháp luật
đại cương
0(0.9)
Quốc phòng
an ninh
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HK 6
(11 TC)

Tự chọn
Phần A

Tự chọn
Phần B

2(0.2)

3(0.3)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Thực tập
nghề nghiệp

Thực tập
tốt nghiệp

Thi TN phần
kiến thức ngành

Kế toán hành
chính sự nghiệp

Sọan thảo
văn bản

2(0.2)

2(0.2)

2(2.0)

2(2.0)

Thực tập trên
máy tính

Thi TN phần
LLCT

Kế tóan doanh
nghiệp xây lắp

Quản trị học

2(2.0)
Luật kinh tế

HỆ LIÊN THÔNG
HK 1

HK 2

HK 3

(15TC)

(15 TC)

(16 TC)

2(2.0)

3(2.1)

2(2.0)

2(2.0)

2(0.2)

Những NLCB
CN Mác-Lênin1

Những NLCB
CN Mác-Lênin2

Quản trị
tài chính

Tư tưởng
Hồ Chí Minh

Thực tập
nghề nghiệp

3(3.0)

2(2.0)

2(2.0)

3(2.1)

2(0.2)

Toán 1

Kiểm toán

Thanh tóan
quốc tế

Đường lối cách
mạng của
ĐCSVN

Thực tập
tốt nghiệp

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

2(2.0)

1(0.1)

Quản trị học

Toán kinh tế

Luật kinh tế

Toán chuyên đề

Thi TN phần
LLCT

3(3.0)

2(2.0)

3(3.0)

1(0.1)

Tài chính tiền tệ

Thị trường
chứng khóan

Anh văn
chuyên ngành

Thi TN phần
kiến thức ngành

3(3.0)
Kế tóan
quản trị chi phí
2(2.0)
Kinh tế vĩ mô
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2.4. Quy chế học vụ
Công tác học vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây theo hệ thống
tín chỉ (Ban hành kèm theo QĐ số 351/QĐ-ĐHXDMT ngày 09 tháng 9
năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây)
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Văn bản này quy định những vấn đề về tổ chức đào tạo, đánh giá
kết quả học tập, xử lý học vụ, xét và công nhận tốt nghiệp đối với sinh
viên đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Xây
dựng Miền Tây.
Điều 1. Sinh viên
Sinh viên đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ gồm: Sinh viên
(SV) chính thức của một chương trình đào tạo (CTĐT), sinh viên học
chương trình đào tạo thứ hai.
1. Sinh viên chính thức của một chương trình đào tạo: là những
công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh
hoặc xét tuyển có quyết định thu nhận vào trường.
2. Sinh viên học chương trình đào tạo thứ hai: là sinh viên chính
thức của một chương trình đào tạo nhưng đăng ký học thêm chương
trình đào tạo thứ hai để nhận hai văn bằng. Điều kiện để đăng ký học
cùng lúc hai chương trình trình đào tạo, thời gian tối đa được phép học,
điều kiện nhận văn bằng thứ hai được quy định theo Điều 17 Quy chế
43 (Điều 28 Quy định này).
3. Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phải chấp hành
nội quy, quy định của Trường, của Khoa/Bộ môn/Trung tâm (sau đây
gọi chung là khoa), của lớp, của các đơn vị khác trong trường,... Khi vào
Trường phải mang bảng tên, trang phục sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo, phải
mặc đồng phục khi tham dự những học phần có yêu cầu, giữ gìn trật tự
vệ sinh, chấp hành luật giao thông, để xe đúng nơi quy định, phải có nếp
sống văn minh, không làm ồn, gây mất trật tự, không tụ tập uống rượu
bia, hút thuốc lá, không tham gia các tệ nạn xã hội.
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Điều 2. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là đào tạo theo
chuẩn mực quốc gia và khu vực đối với trình độ Đại học, Cao đẳng
(gồm các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Quản lý Xây
dựng - Đô thị, Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng&Công nghiệp, Kỹ thuật
Giao thông, Cấp thoát nước, Kế toán) nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và
sự phát triển của nền kinh tế.
Điều 3. Học tín chỉ
Học chế tín chỉ tạo điều kiện để cá nhân hóa quy trình đào tạo.
Sinh viên đăng ký để được sắp xếp lịch học, tích lũy các học phần nhằm
hoàn tất toàn bộ Chương trình đào tạo.
Điều 4. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo gồm hai khối kiến thức:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm các kiến thức thuộc
các lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên, giáo dục thể
chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp nhằm cung cấp cho
người học những kiến thức kỹ năng và thái độ cần thiết đối với nghề
nghiệp. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm:
• Nhóm kiến thức cơ sở (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên
ngành);
• Nhóm kiến thức chuyên ngành.
Giữa các học phần trong Chương trình đào tạo có thể có các điều
kiện ràng buộc liên quan tới trình tự học định nghĩa và giải thích tại
Điều 8 của Quy định này.
Điều 5. Thời gian khóa học và thời gian tối đa để hoàn thành
chương trình đào tạo
5.1. Thời gian thiết kế cho một chương trình đào tạo tùy ngành
học. Thời gian cho phép để hoàn thành chương trình đào tạo theo bảng
dưới đây:
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Stt

Chương trình đào tạo

Trình độ đại học
1
Kiến trúc

Thời gian
thiết kế

Thời gian
tối đa

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm

2

Quy hoạch Vùng và Đô thị

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm

3

Quản lý Xây dựng - Đô thị

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm

4

Kỹ thuật Xây dựng DD&CN

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm

5

Kỹ thuật Giao thông

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước
Trình độ đại học liên thông
1
Kỹ thuật Xây dựng DD&CN
2

Kỹ thuật Giao thông

3
Kỹ thuật Cấp thoát nước
Trình độ cao đẳng
1
Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

4,0÷5,0 năm 8,0÷10 năm
1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm
1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm
1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm
2,5÷3 năm

5,0÷6,0 năm

2

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

2,5÷3 năm

5,0÷6,0 năm

3

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

2,5÷3 năm

5,0÷6,0 năm

4

Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên
nước

2,5÷3 năm

5,0÷6,0 năm

2,5÷3 năm

5,0÷6,0 năm

5
Kế toán doanh nghiệp
Trình độ cao đẳng liên thông
1
Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc

1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm

2

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm

3

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm

4

Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên
nước

1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm

5

Kế toán doanh nghiệp

1,5÷2,0 năm 3,0÷4,0 năm
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Những sinh viên được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng quy
định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn
chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo.
5.2. Giờ lên lớp: Thời gian học tập chi tiết quy định cụ thể như sau:

Buổi

Sáng

Chiều

Tối

Tiết

Giờ học

Thời gian giải lao

1

07 giờ 00 – 07 giờ 50

5 phút

2

07 giờ 55 – 08 giờ 45

5 phút

3

08 giờ 50 – 09 giờ 40

5 phút

4

09 giờ 45 – 10 giờ 35

5 phút

5

10 giờ 40 – 11 giờ 30

6

13 giờ 00 – 13 giờ 50

5 phút

7

13 giờ 55 – 14 giờ 45

5 phút

8

14 giờ 50 – 15 giờ 40

5 phút

9

15 giờ 45 – 16 giờ 35

5 phút

10

16 giờ 40 – 17 giờ 30

11

18 giờ 30 – 19 giờ 20

5 phút

12

19 giờ 25 – 20 giờ 15

5 phút

13

20 giờ 20 – 21 giờ 10

Điều 6. Khóa - Chương trình đào tạo, Lớp niên khóa, Lớp học phần

6.1. Một khoá - Chương trình đào tạo bao gồm các sinh viên cùng
khóa tuyển sinh, cùng học một Chương trình đào tạo.
6.2. Phòng Quản lý đào tạo phân chia mỗi Khóa - Chương trình
đào tạo thành một số lớp Niên khóa để quản lý về mặt rèn luyện của
sinh viên.
6.3. Lớp học phần bao gồm các sinh viên cùng đăng ký học một
học phần, có cùng thời khóa biểu của học phần này trong cùng một học
kỳ. Mỗi lớp học phần có một mã số riêng.
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Điều 7. Học kỳ và số học kỳ
Học kỳ là khoảng thời gian dành cho giảng dạy, học tập và đánh
giá kết quả học tập.
Mỗi năm học có 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (học kỳ hè)
- Học kỳ chính: có 15 tuần học, 01 tuần dự trữ, 02 tuần thi.
- Học kỳ phụ: có ít nhất 05 tuần học, 01 tuần thi.
Trong học kỳ phụ, sinh viên có thể học lại, học cải thiện điểm
hoặc học vượt.
Điều 8. Học phần, lớp học phần và lớp chuyên ngành
Học phần là khối lượng kiến thức được kết cấu 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 và được bố trí giảng dạy trọn
vẹn trong mỗi học kỳ.
8.1. Học phần: Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học
phần tự chọn.
- Học phần bắt buộc: là các học phần bắt buộc sinh viên phải tích lũy;

- Học phần tự chọn: gồm tự chọn trong nhóm học phần và tự chọn
tích lũy.
• Tự chọn trong nhóm học phần: Sinh viên bắt buộc phải lựa chọn
học một trong số các học phần được quy định nhằm định hướng nghề
nghiệp cho mình;
• Tự chọn tích lũy: Sinh viên tùy ý lựa chọn học để tích lũy đủ số
lượng tín chỉ quy định cho một Chương trình đào tạo.
Đối với các học phần tự chọn, nếu không đạt thì trong các học kỳ
sau đó sinh viên có thể thay đổi đăng ký học học phần khác. Trong
trường hợp sinh viên tích lũy nhiều hơn số tín chỉ yêu cầu của nhóm
chọn tự do, thì tất cả điểm số của các học phần đã tích lũy đều được
tham gia vào kết quả tính Điểm trung bình chung tích lũy.
8.2. Giữa các học phần có thể có các mối quan hệ:
- Học phần tiên quyết: học phần A là học phần tiên quyết của học
phần B nghĩa là để đăng ký học phần B, sinh viên trước đó đã phải học
và đạt học phần A.
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- Học phần học trước: Học phần A là học phần học trước của học
phần B nghĩa là để đăng ký học học phần B, sinh viên trước đó đã phải
học học phần A.
- Các học phần song hành: là các học phần có kiến thức liên quan,
bổ trợ lẫn nhau mà sinh viên phải học cùng trong một học kỳ.
- Học phần thay thế: Một học phần có trong Chương trình đào tạo
nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa có thể được thay thế bằng
một học phần khác đang còn tổ chức giảng dạy.
Các học phần thay thế do các đơn vị chuyên môn đề nghị, Hiệu
trưởng quyết định. Học phần thay thế có thể được áp dụng cho tất cả các
Khóa - Chương trình đào tạo hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số
Khóa - Chương trình đào tạo.
- Các học phần được tổ chức đặc biệt: Các học phần giáo dục
quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, và chứng chỉ công nghệ thông
tin, ngoại ngữ không tính số tín chỉ khi xử lý học vụ nhưng là điều kiện
xét cho dự thi tốt nghiệp (cao đẳng), cho nhận Đồ án tốt nghiệp (đại
học).
+ Việc học các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh được
trường tổ chức theo kế hoạch của Trường Quân sự địa phương;
+ Việc học học phần Giáo dục thể chất được trường tổ chức theo
kế hoạch của Trường;
+ Việc học để thi lấy chứng chỉ công nghệ thông tin, ngoại ngữ,
sinh viên phải căn cứ vào quỹ thời gian của mình và thời gian mở lớp
của Trung tâm ngoại ngữ - tin học để đăng ký.
- Một số học phần thực tập được tổ chức bên ngoài trường. Đối
với các học phần này, sinh viên phải căn cứ vào thời gian mở lớp để
đăng ký học.
- Đồ án tốt nghiệp được quy định chỉ áp dụng cho trình độ đại học
là 10 tín chỉ và được sinh viên thực hiện trong 15 tuần đối với ngành Kỹ
thuật xây dựng và 16 tuần đối với ngành Kiến trúc;
- Trình độ cao đẳng được quy định là thi tốt nghiệp, gồm 02 học
phần: Lý luận Chính trị và lý thuyết chuyên ngành.
Sinh viên chỉ được nhận Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp sau khi
đã đạt tất cả các học phần khác được quy định trong Chương trình đào
tạo.
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8.3. Lớp học phần: là lớp gồm những sinh viên đăng ký cùng
một học phần trong một học kỳ. Mỗi học phần có thể có nhiều lớp học
phần với mã số khác nhau.
8.4. Lớp chuyên ngành là lớp 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. Mỗi lớp chuyên ngành có mã số riêng
và được bố trí giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập để giúp đỡ.
Điều 9: Tín chỉ
Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên và
được quy định theo Quy chế 43 và được thể hiện trong Đề cương chi tiết
từng học phần. Cụ thể:
Một (01) tín chỉ (TC) = 15 tiết lý thuyết và 30 tiết tự học, chuẩn
bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc 30 tiết thực hành, thí nghiệm, thảo luận,
seminar,... và 15 tiết tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc 45 tiết
thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, tiểu luận tốt nghiệp,
luận văn tốt nghiệp.
Một tiết học được tính bằng 50 phút..
Điều 10. Học phí, miễn, giảm, gia hạn đóng học phí
10.1 Học phí:
Có nhiều dạng học phần: Lý thuyết, Thực hành, Lý thuyết có thực
hành, thí nghiệm, Thực tập, Đồ án,... Chi phí cho các hoạt động giảng
dạy, học tập đối với 01 tín chỉ là khác nhau tùy theo dạng học phần.
Học phí của một học phần tùy thuộc vào dạng học phần, số lượng
tín chỉ của học phần và được quy định cho từng diện sinh viên.
Học phí của một học kỳ là tổng học phí của các học phần sinh
viên đăng ký học trong học kỳ đó.
Căn cứ để xác định mức học phí theo Nghị định của Chính phủ.
10.2 Đóng học phí
a) Đối tượng đóng học phí: SV thuộc diện phải đóng học phí khi đã
đăng ký học phần và được chấp nhận (kể cả SV đã rút học phần trong tuần
thứ 3 của học kỳ chính, trong tuần thứ 2 của học kỳ phụ), SV đăng ký học
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các học phần ngoài chương trình đào tạo chính khóa, SV diện chính sách
đăng ký học phần học lại, học cải thiện.
b) Thời hạn đóng học phí: Đến hết tuần thứ 4 của học kỳ chính, hết
tuần thứ 2 của học kỳ phụ nếu SV không đóng học phí thì các học phần SV
không đóng học phí sẽ bị hủy khỏi khối lượng đăng ký học.
c) Gia hạn đóng học phí: SV có khó khăn tài chính, có thể làm đơn
đề nghị Nhà trường xin gia hạn học phí (đơn phải nộp phòng Tài chính-Kế
toán trước khi hết thời hạn đóng học phí).
10.3 Miễn, giảm học phí: Theo các quy định hiện hành.
Điều 11. Niên giám, sổ tay sinh viên
11.1 Niên Giám là tài liệu giới thiệu cho SV về Nhà trường,
Chương trình đào tạo, học phần đang được giảng dạy;
11.2. Sổ tay sinh viên là tài liệu cung cấp thông tin về kế hoạch
giảng dạy, mối liên hệ giữa các học phần, các cập nhật về thay đổi trong
Chương trình đào tạo, cùng các hướng dẫn cần thiết cho SV.
11.3 Niên giám và sổ tay SV được đưa trên website của Trường.
Chương II
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Điều 12. Trách nhiệm của Nhà trường và của sinh viên trong
việc đăng ký học phần
12.1. Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT)
a) Đưa lên website các tài liệu cần thiết cho SV: Quy chế 43 về đào tạo
theo tín chỉ của Bộ GDĐT, Quy chế học vụ của Trường, CTĐT từng ngành
học, dự kiến phân bố các HP cho các học kỳ của toàn khóa học.
b) Khi SV nhập học, Phòng QLĐT cấp cho mỗi SV mã số và tài
khoản truy nhập cổng thông tin đào tạo, cổng thông tin thư viện điện tử.
c) Đầu mỗi học kỳ, thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy
trong học kỳ đó và thời khóa biểu cho từng học phần tương ứng.
d) Phòng QLĐT phối hợp với các Khoa, Bộ môn (gọi tắt là các Khoa)
phân công GV giảng dạy các lớp HP theo kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu.
e) Sau khi SV đăng ký học, nộp học phí, Phòng QLĐT xếp SV vào
các lớp học phần, thông báo thời khóa biểu cá nhân cho SV qua cổng thông
tin đào tạo.
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12.2. Các Khoa
Các Khoa phối hợp với Phòng QLĐT phân công GV giảng dạy
các lớp học phần theo kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu do Phòng
QLĐT sắp xếp.
12.3. Phòng Công tác sinh viên
Phân công cố vấn học tập (CVHT) cho các lớp chuyên ngành.
CVHT chịu trách nhiệm quản lý SV, tư vấn cho SV xây dựng kế hoạch
học tập (KHHT) toàn khóa và thực hiện quá trình học tập theo đúng quy
định của Trường.
12.4. Trách nhiệm của Sinh viên
Phải thực hiện đăng ký học phần trước khi học kỳ mới bắt đầu.
Ngoại trừ SV mới trúng tuyển không phải đăng ký học phần cho học kỳ
đầu tiên của khóa học, đối với học kỳ này Nhà trường sẽ đăng ký cho SV.
Các học phần đăng ký phải theo KHHT toàn khóa. SV xem xét kỹ
mối quan hệ giữa các học phần trong chương trình đào tạo, và phải tham
vấn ý kiến của CVHT trước khi đăng ký học qua cổng thông tin đào tạo.
Điều 13. Thời điểm đăng ký học phần và số lượng tín chỉ đăng
ký học trong mỗi học kỳ
13.1 Đầu mỗi năm học, Nhà trường thông báo lịch trình học dự kiến
cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách 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 kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra, thi đối với các học phần.
13.2 Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng, điều kiện học
của bản thân, từng SV phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong
học kỳ đó với Phòng QLĐT. Có hai hình thức: đăng ký bình thường, và đăng
ký bổ sung.
a) Đăng ký bình thường: là hình thức đăng ký qua mạng trong thời
gian quy định thông báo trước mỗi học kỳ.
b) Đăng ký bổ sung: là hình thức đăng ký thêm vào các lớp học phần
(nếu còn) cho SV có nhu cầu bổ sung hoặc cho SV phải đăng ký chuyển sang
học những học phần khác để đảm bảo đủ quy định về số lượng tín chỉ học tập
tối thiểu cho mỗi học kỳ. Việc đăng ký này theo kế hoạch chi tiết do Phòng
QLĐT quy định và được thực hiện trong 2 tuần đầu của học kỳ chính, hoặc
trong tuần đầu của học kỳ phụ.
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13.3 Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong
mỗi học kỳ được quy định như sau:
a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những
sinh viên được xếp hạng học lực bình thường;
b) 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những
sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu.
c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với sinh viên ở học
kỳ phụ.
13.4 Sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được
đăng ký khối lượng học tập không quá 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn
chế khối lượng đăng ký học tập của những sinh viên xếp hạng học lực bình
thường.
13.5 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.
13.6 Phòng Quản lý Đào tạo chỉ nhận đăng ký khối lượng học tập của
sinh viên ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của cố vấn học tập (hoặc
Giáo viên chủ nhiệm). Khối lượng đăng ký học tập của sinh viên theo từng
học kỳ phải được ghi vào phiếu đăng ký học do phòng Quản lý Đào tạo lưu
giữ.
Điều 14. Quy trình đăng ký học phần
Trong mỗi CTĐT đều có dự kiến phân bố các học phần theo học
kỳ. Trong mỗi học kỳ, SV đăng ký học theo 2 quy trình: quy trình đăng
ký học các học phần được mở theo dự kiến và quy trình đăng ký học các
học phần không theo dự kiến.
14.1 Quy trình đăng ký học các HP được mở theo dự kiến:
Bước 1. Phòng QLĐT lập kế hoạch mở lớp học phần, gửi cho các
Khoa/Bộ môn. Trong đó:
- Xác định số lớp học phần cho mỗi học phần.
- Xác định lịch học, phòng học cho từng lớp học phần.
Bước 2. Khoa phối hợp với Phòng QLĐT phân công GV cho các
lớp học phần.
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Bước 3. Phòng QLĐT đưa lịch học, phòng học, tên GV giảng
dạy, số lượng SV tối đa của lớp học phần lên cổng thông tin đào tạo.
Bước 4. SV dựa vào KHHT toàn khóa và thời khóa biểu các học
phần giảng dạy trong học kỳ do Trường công bố để chọn lớp học phần,
thực hiện đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo. Sau khi nộp
học phí, SV sẽ nhận được thời khóa biểu cá nhân chính thức trên cổng
thông tin đào tạo.
Quy trình này thực hiện theo hình thức đăng ký bình thường quy
định trong Điều 13 đối với học kỳ chính.
14.2 Quy trình đăng ký học các HP không theo dự kiến:
SV học lại, học cải thiện điểm, học theo lộ trình khác với lộ trình
chung có thể đăng ký học các học phần theo quy trình này:
Bước 1. SV ghi danh học các HP muốn học.
Bước 2. Phòng QLĐT thống kê số lượng SV ghi danh học theo
từng học phần. Căn cứ vào điều kiện tổ chức lớp học phần được quy
định tại Điều 15 của Quy chế này, Phòng QLĐT đề nghị Ban Giám hiệu
quyết định mở bổ sung một số lớp học phần và xác định lịch học, phòng
học cho từng lớp học phần được mở.
Bước 3. Các Khoa phối hợp với Phòng QLĐT phân công GV
giảng dạy vào các lớp học phần đã dự kiến.
Bước 4. SV thực hiện đăng ký học trên cổng thông tin đào tạo.
Sau khi nộp học phí, SV sẽ nhận được lịch học trên cổng thông tin đào
tạo.
Quy trình này thực hiện cho học kỳ phụ hoặc theo hình thức đăng ký
bổ sung quy định trong Điều 13 trong Quy chế này, đối với học kỳ chính.
Điều 15. Điều kiện tổ chức lớp học phần
15.1 Việc mở lớp học phần, số lượng SV của một lớp học phần phụ
thuộc vào cơ sở vật chất, phòng học, lực lượng GV của Nhà trường và được
ưu tiên theo số lượng SV đăng ký học.
15.2 Mỗi học phần có thể được tổ chức giảng dạy với nhiều lớp học
phần trong một học kỳ. Mỗi lớp học phần có một mã số riêng, SV trong lớp
học phần sẽ do GV dạy lớp học phần đó quản lý. Số lượng SV tối thiểu để
xem xét mở lớp học phần:
a) Đối với các học phần lý thuyết thuộc khối kiến thức giáo dục đại
cương: có ít nhất 50 SV đăng ký.
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b) Đối với các học phần lý thuyết thuộc khối kiến thức ngành: có ít
nhất 30 SV đăng ký.
c) Đối với các học phần đồ án môn học: có ít nhất 15 SV đăng ký.
d) Đối với các học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập: được mở
theo khả năng đảm nhận của Khoa chuyên môn.
e) Trường hợp đặc biệt, nếu có đề nghị của Khoa chuyên môn, Phòng
QLĐT có thể mở thêm các lớp học phần đối với các học phần thuộc khối
kiến thức ngành có sĩ số dưới mức quy định ở trên.
f) Đồ án TN, thi TN được mở vào mỗi học kỳ.
g) Nếu SV đăng ký học một học phần nhưng do những điều kiện trên
mà lớp học phần đó không được mở (hay bị hủy) thì SV phải đăng ký chuyển
sang học những học phần khác dưới hình thức đăng ký bổ sung như quy định tại
Điều 13 để đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ.
h) Trường hợp cần mở lớp học phần có số lượng SV đăng ký ít hơn số lượng
tối thiểu trên đây, Phòng QLĐT phải trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Điều 16. Rút bớt các học phần đã đăng ký
16.1 Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký
được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, sau 1 tuần kể từ đầu
học kỳ phụ.
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.
16.2 Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:
a) Sinh viên phải tự viết đơn được cố vấn học tập (hoặc GVCN)
chấp thuận gửi phòng Quản lý đào tạo xem xét;
b) Không vi phạm Điều 13 của Quy chế này. Sinh viên chỉ được
phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách
nhận giấy báo của phòng Quản lý đào tạo.
Điều 17. Đăng ký học lại, học cải thiện điểm
17.1 SV có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học
phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C
hoặc D.
17.2 SV có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học
phần đó hoặc học đổi sang HP tự chọn khác.
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17.3 Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 của Điều
này, SV được quyền đăng ký học các học phần đã bị điểm D để cải thiện
điểm trung bình chung tích lũy.
Chương III
KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN
Điều 18. Đánh giá kết quả học tập đối với các học phần
18.1 Việc đánh giá kết quả học tập đối với mỗi học phần là đánh
giá suốt quá trình học tập. Điểm đánh giá học phần bao gồm các điểm
thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thâp phân (ví dụ 5,5; 7,5,…).
a) Số lượng các điểm bộ phận (điểm quá trình), phương thức đánh
giá cho từng điểm bộ phận được quy định trong đề cương chi tiết của
học phần và có trọng số là 30%.
b) Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc và có trọng số là 70%.
Điểm đánh giá bộ phận do Khoa đảm nhận học phần và cập nhật
lên cổng thông tin theo thời gian quy định; Điểm thi kết thúc học phần
do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cập nhật lên cổng thông tin
theo thời gian quy định.
18.2 Điểm học phần là trung bình cộng sau khi đã nhân với trọng
số tương ứng của tất cả các điểm bộ phận. Điểm học phần làm tròn đến
một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ. Trong xử lý
học vụ, các điểm chữ được quy đổi qua điểm số theo thang điểm 4
(Phần mềm xử lý tự động):
Loại

Điểm đạt

Điểm không đạt

Điểm 10

Điểm chữ Điểm 4

Đánh giá

Từ 8,5 đến 10,0

A

4

Giỏi

Từ 7,0 đến 8,4

B

3

Khá

Từ 5,5 đến 6,9

C

2

Trung bình

Tư 4,0 đến 5,4

D

1

Trung bình yếu

Dưới 4,0

F

0

Kém
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18.3 Các Khoa/Bộ môn quản lý bảng điểm bộ phận (có trọng số 30%).
Bảng điểm bộ phận được Khoa cập nhật lên cổng thông tin, đồng thời gửi 01
bảng về phòng Quản lý đào tạo trước khi tổ chức thi kết thúc học phần 01
tuần. Các bảng điểm bộ phận phải theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký
của giảng viên đảm trách học phần và của Trưởng Khoa chuyên môn.
18.4 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng quản lý bảng điểm thi
kết thúc học phần (có trọng số 70%). Bảng điểm thi kết thúc học phần được
Phòng Khảo thí & ĐBCL cập nhật lên cổng thông tin, đồng thời gửi 01 bảng
về phòng Quản lý đào tạo chậm nhất 01 tuần sau khi thi. Các bảng điểm thi
kết thúc học phần phải theo mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cán
bộ nhập điểm và của Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
18.5 Phòng Quản lý Đào tạo xử lý học vụ và công bố điểm tổng kết
học phần cho sinh viên chậm nhất một tuần sau khi công bố điểm thi.
Điều 19. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
19.1 Lịch thi học kỳ được công bố trước ít nhất 02 tuần. Lịch thi
và danh sách thi được xếp theo lớp học phần.
19.2 Thời gian ôn thi mỗi học phần ≥ số tín chỉ của học phần ×
2/3 ngày.
19.3 Kỳ thi kết thúc học phần chỉ tổ chức 01 lần. Kỳ thi phụ chỉ tổ
chức cho các sinh viên vắng mặt ở kỳ thi chính vì lý do chính đáng
(được sự chấp thuận của Nhà trường).
19.4 Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp học phần mới
được dự thi kết thúc học phần đó. Sinh viên phải dự thi theo đúng phòng
thi được sắp xếp. Nếu vì một lý do chưa rõ mà không có tên trong danh
sách, sinh viên phải liên hệ ngay với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất
lượng để giải quyết. Việc giám thị phòng thi tự bổ sung tên sinh viên vào
danh sách sẽ không đươc chấp nhận, điểm ghi thêm không có giá trị.
19.5 Khi dự thi, nhất thiết sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên
(hoặc Chứng minh thư, Bằng lái xe) để xuất trình cho giám thị kiểm tra.
Điều 20. Các điểm đặc biệt
20.1 Điểm I (chưa đủ dữ liệu đánh giá)
- Việc cho điểm I được áp dụng cho trường hợp sinh viên vì ốm
đau, tai nạn hoặc vì lý do khách quan xác đáng không thể tham gia kiểm
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tra, thi nên thiếu điểm bộ phận nào đó. Để nhận điểm I, sinh viên phải
có đơn kèm theo chứng lý hợp lệ, được sự chấp thuận của Trưởng Khoa
(đối với điểm đánh giá bộ phận), Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL (đối
với điểm thi kết thúc học phần) trước khi gửi cho Phòng Quản lý đào
tạo. Thời hạn nộp đơn cho Phòng Quản lý đào tạo không được quá 05
ngày sau lịch thi kết thúc học phần này.
- Trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên phải trả xong
các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển từ điểm I sang
một trong các điểm A, B, C, D, F theo đúng phương thức tính điểm học
phần được quy định trong Đề cương học phần.
- Trường hợp sinh viên không đáp ứng các quy định trên, điểm I
sẽ được chuyển sang điểm F.
20.2 Điểm X (chưa nhận được điểm học phần)
Tới thời điểm xử lý học vụ hoặc in bảng điểm cho sinh viên mà
Phòng Quản lý đào tạo vẫn chưa nhận được điểm bộ phận từ các Khoa
và điểm thi kết thúc học phần từ Phòng Khảo thí & ĐBCL sinh viên sẽ
nhận điểm X đối với học phần này.
20.3 Điểm R (điểm miễn)
- Điểm R dùng để xác định việc miễn học đối với học phần mà sinh
viên đã tích lũy được trong một trường đại học, cao đẳng khác;
- Muốn nhận điểm R, sinh viên phải làm đơn kèm theo bảng điểm và
gửi cho Phòng Quản lý đào tạo trong thời gian đăng ký học;
- Đối với sinh viên thuộc diện chuyển từ trường khác tới, điểm R chỉ
được chấp nhận nếu sinh viên học học phần đó tại các trường đại học, cao
đẳng hệ chính quy; số lượng tín chỉ của học phần mà sinh viên đã học tại
trường cũ lớn hơn hoặc bằng số lượng tín chỉ của học phần tương ứng trong
Chương trình đào tạo của trường Đại học Xây dựng Miền Tây; thời gian
học học phần đó tại trường cũ cách thời điểm nộp đơn không quá 05 năm;
số tín chỉ được miễn không vượt quá 50% số tín chỉ trong Chương trình đào
tạo của trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
- Sinh viên đã có các quyết định xóa tên do bỏ học, nghỉ học hoặc bị
buộc thôi học nếu tham gia thi lại tuyển sinh và trúng tuyển vào hệ chính
quy thì phải học lại toàn bộ, không được xét miễn học phần trừ các học
phần đã được cấp các chứng chỉ riêng (Giáo dục Quốc phòng - an ninh,
Giáo dục thể chất, Chứng chỉ công nghệ thông tin, ngoại ngữ).
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Điều 21. Thông báo điểm và xác nhận kết quả học tập
21.l. Sinh viên truy nhập cổng thông tin điện tử để biết bảng tổng
hợp kết quả đánh giá tất cả các học phần đã đăng ký học của mình. Bảng
tổng hợp này còn có thông tin về điểm trung bình học tập, số tín chỉ tích
lũy để sinh viên kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập của bản thân.
21.2 Trong quá trình học, ngoại trừ thời gian đang nhập điểm,
sinh viên có quyền đề nghị phòng Quản lý đào tạo cấp bảng điểm chính
thức của một hay nhiều học kỳ đã học để phục vụ các mục đích riêng.
Bảng điểm này ghi kết quả học tập của tất cả các học phần mà sinh viên
có đăng ký trong học kỳ.
21.3 Sinh viên tốt nghiệp được cấp bảng điểm toàn khóa.
Điều 22. Phúc tra và khiếu nại điểm
22.1 Đối với các điểm đánh giá bộ phận (điểm thành phần) của một
học phần, sinh viên khiếu nại trực tiếp với giảng viên phụ trách học phần.
Việc thay đổi điểm đánh giá bộ phận phải được Trưởng Khoa ký duyệt.
22.2 Để phúc tra bài thi kết thúc học phần, sinh viên nộp đơn cho
Phòng Khảo thí & ĐBCL trong thời gian 05 ngày kể từ ngày điểm được
công bố. Trong thời gian 05 ngày tính từ thời điểm hết thời gian nhận
đơn phúc tra, Phòng Khảo thí & ĐBCL tiến hành phúc tra và công bố
kết quả phúc tra cho sinh viên đồng thời chuyển kết quả phúc tra kèm
theo biên bản phúc tra cho Phòng Quản lý đào tạo để cập nhật lại điểm.
22.3 Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng điểm đã
công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đào tạo, sinh viên
có trách nhiệm thông báo và yêu cầu phòng Quản lý đào tạo kiểm tra.
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Chương IV
XỬ LÝ HỌC VỤ
Điều 23. Tính điểm trung bình chung học kỳ và trung bình
chung tích lũy
23.1. Học phần tích lũy: là học phần đã được đánh giá theo
thang điểm chữ A, B, C, D, F tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm
được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ, là học phần có kết quả đạt từ
điểm D trở lên. Các học phần có điểm F sẽ không được tích lũy.
23.2. Số tín chỉ tích lũy: là tổng số tín chỉ của các học phần đã
tích lũy.
23.3. Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK): là điểm trung
bình có trọng số của các học phần mà SV đăng ký học trong học kỳ đó,
với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần. ĐTBCHK dùng
để đánh giá kết quả học tập, xét học bổng, khen thưởng, cảnh báo học
vụ sau mỗi học kỳ và chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần
thi thứ nhất (kể cả học phần điểm F). ĐTBCHK được tính theo công
thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong đó: ai: là điểm của học phần thứ i;
Ki: là số tín chỉ của học phần thứ i;
n: là tổng số học phần mà SV đăng ký trong học kỳ.
23.4. Điểm trung bình chung năm học (ĐTBCNH): là trung
bình có trọng số của điểm các học phần mà SV đã học trong 2 học kỳ
chính (kể cả các học phần bị điểm F).
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23.5 Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL): là điểm trung
bình có trọng số các điểm học phần đã tích lũy đến thời điểm đang xét
(không bao gồm các học phần điều kiện, học phần bị điểm F). Cách tính
ĐTBCTL tương tự tính ĐTBCHK. ĐTBCTL là cơ sở đánh giá kết quả
học tập trong suốt thời gian học, xếp loại học lực, xếp loại TN, xét học
chương trình thứ hai, cảnh báo học vụ sau mỗi học kỳ.
23.6 Các học phần điều kiện được cấp chứng chỉ như: Giáo
dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ngoại ngữ, công nghệ
thông tin không tính vào ĐTBCHK hoặc ĐTBCTL.
Điều 24. Xếp hạng học lực
24.1 Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy,
sinh viên được xếp hạng về học lực như sau:
a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ
2,00 trở lên;
b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00
nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học:
ĐiểmTBC
Hạng học
Điểm chữ
Thang điểm 4
(TBCTL)
tập
A
4
Từ 3,60 đến 4,00
Xuất sắc
B

3

Từ 3,20 đến 3,59

Giỏi

C

2

Từ 2,50 đến 3,19

Khá

D

1

Từ 2,0 đến 2,49

Trung bình

24.2. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học
tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về
học lực.
Điều 25. Xếp hạng năm đào tạo
Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh
viên được xếp hạng năm đào tạo như sau:
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Xếp hạng

Khối lượng
kiến thức tích lũy

Ghi chú

Năm thứ 1

Dưới 30 tín chỉ

ĐH, CĐ

Năm thứ 2

Tích lũy từ 30 đến dưới 60 tín chỉ

ĐH, CĐ

Năm thứ 3

Tích lũy từ 60 đến dưới 90 tín chỉ

ĐH, CĐ

Năm thứ 4

Tích lũy từ 90 đến dưới 120 tín chỉ

ĐH

Năm thứ 5

Tích lũy từ 120 đến dưới 150 tín chỉ

ĐH

Việc xếp hạng năm đào tạo đối với SV sau mỗi học kỳ chỉ căn cứ
vào số tín chỉ mà SV tích lũy được, không phụ thuộc SV đó đang học ở
học kỳ nào trong tổng thời gian được phép học tối đa (theo quy định đối
với từng CTĐT)
Điều 26. Các điều kiện để tiếp tục việc học tập
Sinh viên được quyền đăng ký học nếu có đủ các điều kiện sau đây:
- Còn thời gian để theo học tại trường theo quy định;
- Không bị xử lý buộc thôi học theo Điều 27.
Điều 27. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học
27.1 Cảnh báo kết quả học tập là hình thức cảnh báo sinh viên
trong các trường hợp sau:
a) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ
đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;
b) Không đăng ký học trong học kỳ chính mà không được sự cho
phép của Hiệu trưởng.
27.2 Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một
trong những trường hợp sau đây:
a) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học.
b) Có số lần cảnh báo kết quả học tập 02 lần liên tiếp.
c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường.
Những trường hợp đặc biệt sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học không do lý do kỷ
luật được quyền xin xét chuyển qua hệ vừa làm vừa học của trường và
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được Phòng Quản lý Đào tạo xem xét cho bảo lưu một phần kết quả học
tập.
Trường sẽ gửi thông báo về gia đình những sinh viên bị cảnh báo
học vụ, bị xử lý kỷ luật; đồng thời gửi về địa phương các trường hợp bị
buộc thôi học.
Điều 28. Học cùng lúc hai chương trình
28.1 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 để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.
28.2 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) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của
chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực
yếu;
c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu
điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm
chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.
28.3 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. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của
những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có
trong chương trình thứ nhất.
28.4 Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu
có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.
Điều 29. Xin thôi học, nghỉ học tạm thời
29.1 Xin thôi học:
Nhà trường ra quyết định cho phép thôi học, xoá tên khỏi danh
sách nếu SV có đơn xin thôi học với lý do rõ ràng, hợp lệ. Trường hợp
này bao gồm cả các đơn xin đi du học, có lý do chính đáng được phép
chuyển trường hoặc khi SV xin thi lại tuyển sinh.
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29.2 Nghỉ học tạm thời
a) SV được quyền viết đơn gửi Phòng QLĐT xem xét, trình Hiệu
trưởng quyết định cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học
trong các trường hợp sau:
- Được điều động vào các lực lượng vũ trang.
- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có
giấy xác nhận của cơ quan y tế.
- Vì nhu cầu cá nhân. SV phải học ít nhất một học kỳ ở Trường,
không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học tại khoản 2 Điều 27, phải đạt
ĐTBCTL 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 1,
Điều 6 của Quy chế này.
b) Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại
Trường, phải viết đơn gửi phòng Quản lý Đào tạo ít nhất 1 tuần trước
khi bắt đầu học kỳ mới.
Điều 30. Chuyển trường
30.1 SV được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây
a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc
SV có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư
trú của gia đình để thuận lợi trong học tập.
b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm
ngành với ngành đào tạo mà SV đang học.
c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và
trường xin chuyển đến.
d) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép
chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.
30.2 SV không được phép chuyển trường trong các trường hợp
sau:
a) SV đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng
không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng
tuyển của trường xin chuyển đến.
b) SV thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin
chuyển đến.
c) SV năm thứ nhất và năm cuối khóa.
d) SV đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
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3. Thủ tục chuyển trường:
a) SV xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo
quy định của Nhà trường.
b) Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết
định việc học tập tiếp tục của SV, công nhận các HP mà SV chuyển đến
được chuyển đổi kết quả và số HP phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh
chương trình ở trường SV xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
Điều 31. Làm đồ án tốt nghiệp
31.1 Hình thức làm Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp được áp dụng
cho sinh viên diện chính thức của một Chương trình đào tạo và sinh viên
diện học Chương trình đào tạo thứ hai.
31.2 Điều kiện để được nhận Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp:
- Cho đến thời điểm xét nhận Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp
không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình
sự;
- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể
chất và các chứng chỉ công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo quy định;
- Hoàn tất toàn bộ các học phần khác của Chương trình đào tạo
tương ứng;
- Có thời gian học đúng theo quy định.
31.3 Đồ án tốt nghiệp là học phần đặc biệt, được tính khối lượng
là 10 tín chỉ. Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp của sinh viên các ngành
Kiến trúc, Quy hoạch là 16 tuần; các ngành khác là 15 tuần; Trình độ
cao đẳng được quy định là thi tốt nghiệp, gồm 02 học phần: Lý luận
Chính trị và lý thuyết chuyên ngành.
31.4 Đầu mỗi học kỳ chính, căn cứ vào kết quả xử lý, Phòng
Quản lý đào tạo lập danh sách sinh viên đủ điều kiện về mặt học tập để
nhận Đồ án tốt nghiệp, dự thi tốt nghiệp. Sinh viên có tên trong danh
sách làm thủ tục đăng ký nhận Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp. Hội
đồng xét cho nhận Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp của Nhà trường sẽ
họp thông qua danh sách chính thức các sinh viên nhận Đồ án tốt
nghiệp, thi tốt nghiệp. Những sinh viên có tên trong danh sách chính
thức nộp học phí, lệ phí cho Phòng Tài chính - Kế toán.
31.5 Căn cứ vào danh sách chính thức các sinh viên nhận Đồ án
tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, Hội đồng tốt nghiệp phân công các đơn vị
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chuyên môn đề cử giảng viên hướng dẫn sinh viên làm Đồ án tốt
nghiệp, theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu, quy định về Đồ án tốt nghiệp
và thi tốt nghiệp.
31.6 Trong thời gian làm Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, nếu vì
lý do riêng sinh viên không thể tiếp tục hoàn thành Đồ án tốt nghiệp, dự
thi tốt nghiệp hoặc bị dừng không cho tiếp tục hoàn thành Đồ án thì phải
làm đơn xin tạm dừng có ý kiến chấp thuận của Nhà trường và gửi cho
Phòng Quản lý đào tạo. Phòng Quản lý đào tạo vào sổ và sinh viên phải
giữ lại để gửi kèm với đơn xin làm Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp ở các
đợt kế tiếp.
31.7 Mọi trường hợp gửi đơn xin làm Đồ án tốt nghiệp, thi tốt
nghiệp trễ so với thời hạn quy định đều không được giải quyết.
Điều 32. Chấm Đồ án tốt nghiệp, thi tốt nghiệp
a. Chấm Đồ án tốt nghiệp: Áp dụng đối với trình độ đại học.
1. Trước khi bảo vệ tốt nghiệp, các Đồ án tốt nghiệp của sinh viên
được chấm sơ khảo, phản biện hoặc được trưng bày đánh giá tập thể tùy
theo đặc thù của các ngành đào tạo trong trường. (Được cụ thể trong các
Quy định Hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp)
2. Căn cứ vào vào kết quả phản biện, chấm sơ khảo; Hội đồng tốt
nghiệp lập Danh sách SV đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp chuyển cho
Phòng QLĐT.
3. Căn cứ vào danh sách do Hội đồng tốt nghiệp đề nghị, Phòng
Quản lý đào tạo thảo Quyết định thành lập các Hội đồng chấm Đồ án tốt
nghiệp, Quyết định cho phép sinh viên được phép bảo vệ tốt nghiệp, Kế
hoạch bảo vệ tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký.
4. Điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp là trung bình cộng của các
điểm thành phần với các hệ số như sau:
- Điểm sơ khảo hoặc phản biện (nếu có) - Hệ số 1,0
- Điểm của giảng viên hướng dẫn - Hệ số 1,0
- Điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng - Hệ số 3,0
Trong trường hợp nếu điểm của giảng viên hướng dẫn, điểm sơ
khảo hoặc phản biện, điểm của thành viên Hội đồng mà lệch quá 2,0
điểm so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thì sẽ
phải tính lại điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp mà không đưa điểm lệch
này vào tính.
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5. Điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp được quy đổi ra thang điểm
chữ như trong Điều 17 và được công bố cho sinh viên sau buổi bảo vệ
tốt nghiệp.
6. Đồ án tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên mới được xem là đạt.
b. Thi tốt nghiệp: Áp dụng đối với trình độ cao đẳng
7. Căn cứ vào kết quả xử lý học vụ, Phòng quản lý đào tạo lập
danh sách chính thức các sinh viên được thi tốt nghiệp, thảo Quyết định
thành lập Hội đồng thi, các Ban giúp việc cho Hội đồng, Quyết định cho
phép sinh viên được phép dự thi tốt nghiệp, Kế hoạch thi tốt nghiệp
trình Hiệu trưởng ký.
8. Điểm thi tốt nghiệp được đánh giá như điểm thi kết thúc học
phần và được quy đổi ra thang điểm chữ và được công bố cho sinh viên
sau khi kết thúc môn thi cuối cùng chậm nhất là 02 tuần.
9. Điểm thi tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên mới được xem là đạt.
Chương V
XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Điều 33. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
33.1 Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét
và công nhận tốt nghiệp:
- Cho đến 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;
- Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo;
điểm đồ án tốt nghiệp, điểm thi thi tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên;
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00
trở lên;
- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất
và Chứng chỉ công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo quy định.
- Có đơn gửi Phòng Quản lý 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.
33.2 Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu
trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng Phòng Quản
lý Đào tạo làm Thư ký và các thành viên là các Trưởng Khoa chuyên
môn, các Trưởng phòng có liên quan.
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33.3 Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt
nghiệp quy định tại khoản 1 để lập danh sách những sinh viên đủ điều
kiện tốt nghiệp.
33.4 Căn cứ danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và
theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Hiệu trưởng ký quyết
định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp..
Điều 34. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập,
chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo
34.1 Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào
tạo. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy
của toàn khoá học (kể cả điểm Đồ án tốt nghiệp) như sau:
Stt

Điểm TBCTL

Hạng tốt nghiệp

1

Từ 3,60 đến 4,00

Xuất sắc

2

Từ 3,20 đến 3,59

Giỏi

3

Từ 2,50 đến 3,19

Khá

4

Từ 2,0 đến 2,49

Trung bình

34.2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn
khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong
các trường hợp sau:
- Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với
tổng sổ tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.
34.3 Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm
theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành hoặc
ngành phụ (nếu có).
34.4 Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định
tại khoản 1 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.
34.5 Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục
thể chất, Chứng chỉ công nghệ thông tin, ngoại ngữ nhưng đã hết thời
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gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng
học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
34.6 Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các
học phần đã học trong chương trình của trường. Những sinh viên này
nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin chuyển qua hệ vừa làm
vừa học của trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Điều 35. Quản lý văn bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần. Trường hợp bằng tốt nghiệp bị mất
hoặc bị hỏng, sinh viên có thể nộp đơn cho phòng Quản lý Đào tạo đề nghị
cấp bản sao bằng tốt nghiệp
2.5. Đăng ký học phần
2.5.1. Giới thiệu chung
Việc đăng ký học phần là nhiệm vụ của từng sinh viên ở đầu mỗi
học kỳ, xác nhận quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên trong nhiệm vụ
học tập.
Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch đăng ký chính thức trên cổng
thông tin đào tạo tín chỉ www.online.mtu.edu.vn Việc đăng ký được thực
hiện qua mạng internet và xác thực qua tài khoản sinh viên.
Sinh viên cần lựa chọn kế hoạch học tập phù hợp để nâng cao chất
lượng học tập.
2.5.2. Phạm vi môn học được đăng ký
Môn học bắt buộc hoặc môn học tự chọn đăng ký lần đầu trong
chương trình đào tạo.
Môn học bắt buộc hoặc môn học tự chọn đăng ký học lại do bị
điểm F hoặc có điểm D nhưng muốn học cải thiện điểm.
Môn học tự chọn tương đương có thể học thay thế môn học tự
chọn có điểm không đạt.
Phương thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến trực tiếp trên
cổng thông tin cá nhân thông qua địa chỉ: www.online.mtu.edu.vn
2.5.3. Sơ lược thời gian đăng ký khối lượng học tập
2.5.3.1. Phân bố học kỳ:
Học kỳ 1: 19 tuần (08/9-16/01) bao gồm: 15 tuần học, 02 tuần dự
trữ, 02 tuần thi kết thúc học phần.
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Học kỳ 2: 19 tuần (26/01-12/6) bao gồm: 15 tuần học, 02 tuần dự
trữ, 02 tuần thi kết thúc học phần, không kể nghỉ Tết Nguyên Đán;
Học kỳ 3: 6 tuần (07/7 – 15/8) bao gồm: 05 tuần học, 01 tuần thi
kết thúc học phần.
2.5.3.2. Thời gian cụ thể
Thời gian

HK1

HK2

11/8-

19/01-

15/8

23/01

18/8-

25/01-

22/8

30/01

Công việc
Đăng ký học
phần (Sinh
viên năm
nhất nhà
trường đã bố
trí kế hoạch
học)

Điều chỉnh
đăng ký học
phần

Nội dung thực thiện
- Sinh viên đăng ký học phần
chính thức trên cổng thông tin
www.online.mtu.edu.vn
- Cổng thông tin sẽ khóa khi hết
thời gian đăng ký.
- Sinh viên có thể nộp học phí
ngay sau khi đăng ký học phần
thành công. (Nộp tại phòng Tài
Chính – Kế toán)
- Căn cứ số lượng sinh viên đăng
ký từng học phần, phòng Quản lý
Đào tạo sẽ hủy những học phần
không đủ số lượng sinh viên quy
định.

HKI từ

HKII từ

08/9

26/01

22/9-

02/02-

26/9

06/02

- Sinh viên chưa đăng ký học phần
trực tuyến phải nộp phiếu bổ sung
học phần về phòng Quản lý Đào
tạo.
Bắt đầu học - Sinh viên in kế hoạch học tập và
nộp học phí tại phòng Tài chính kỳ
Kế toán.
Rút học phần - Sinh viên có thể hủy học phần
nếu không thể tiếp tục học sau 02
(01 tuần)
tuần học.

05/11-

01/6-

Thi kết thúc
học phần

16/01

12/6

(01 tuần)

(02 tuần)

- Sinh viên thi kết thúc học phần
theo kế hoạch thi trên trang thông
tin cá nhân.
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Thời gian

Công việc

Nội dung thực thiện
- Sinh viên tiến hành ghi danh học
phần trên trang thông tin cá nhân
www.online.mtu.edu.vn

05/5-

Ghi danh
học phần

- Cổng thông tin sẽ khóa đăng ký
trực tuyến khi hết thời gian.

09/5

(01 tuần)

- Dựa trên số lượng sinh viên đăng
ký ở từng học phần, phòng Quản
lý Đào tạo sẽ thông báo kế hoạch
học tập của từng học phần.

05/6-

Đăng ký
chính thức

Sinh viên tiến hành đăng ký học
phần chính thức trên cổng thông
tin cá nhân.

HK3

10/6

12/617/6

(01 tuần)
Điều chỉnh
đăng ký học
phần
(01 tuần)

HKIII
từ

Bắt đầu học
kỳ

Dựa vào số lượng sinh viên đăng
ký chính thức từng học phần,
phòng Quản lý Đào tạo sẽ hủy các
học phần không có đủ số lượng
sinh viên đăng ký như quy định
Sinh viên in kế hoạch học tập, nộp
học phí tại phòng Tài chính Kế
toán.

07/07

Sinh viên khóa đầu sẽ học Giáo
dục Quốc phòng – An ninh

14/7-

Rút học phần Sinh viên có thể hủy học phần nếu
không thể tiếp tục học sau 01 tuần
(01 tuần)
học.

18/7
11/815/8

Thi kết thúc
học phần
(01 tuần)

Sinh viên tiến hành thi kết thúc
học phần theo kế hoạch thi trên
trang thông tin cá nhân.

78

2.5.4. Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học trực tuyến
Địa chỉ truy cập: www.mtu.edu.vn hoặc www.online.mtu.edu.vn
2.5.4.1 Trang đăng nhập
Sinh viên chọn phần “Sinh viên” để đăng nhập vào hệ thống

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu (Tài khoản sinh viên được cấp
vào đầu năm học năm thứ nhất)
Bấm nút Đăng nhập kết thúc thao tác.

2.5.4.2. Trang thông tin cá nhân
Chọn vào “Thông tin cá nhân” để xem thông tin cá nhân của
sinh viên.
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Sinh viên vào nút “ Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu, nhằm
bảo vệ thông tin cá nhân
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Nhập “Mật khẩu cũ”,
“ Mật khẩu mới”,
“Nhập lại mật khẩu mới”.
Nhấn nút lệnh “ Đồng ý” để lưu
thay đổi.
2.5.4.3. Trang chương trình đào tạo
Sinh viên chọn mục “Chương trình đào tạo” để xem chương
trình đào tạo của ngành học. Sinh viên có thể chọn từng học kỳ cần xem
kế hoạch đào tạo hoặc chọn hết toàn khoá học, số tín chỉ bắt buộc và tự
chọn trong từng học kỳ. Đây là cơ sở, để sinh viên chọn học phần cần
đăng ký trong từng học kỳ.
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2.5.4.4. Trang đăng ký học phần.

Chọn mục “ Đăng ký học phần”, để xem thông tin của các lớp học phần
mà sinh viên chưa đăng ký.
Sinh viên chọn học phần chưa tích luỹ điểm để đăng ký.

Chọn môn học và click vào nút

để đăng ký học phần.
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Nhấn nút lệnh

để lưu học phần vừa đăng ký.

Để hủy học phần đã đăng ký sinh viên chọn học phần cần hủy và
nhấn nút “Xóa” trong khoảng thời gian đăng ký học phần.

Sinh viên dùng chức năng
để nộp học
phí tại phòng Tài chính Kế toán. Sinh viên nộp học phí của những học
phần đã đăng ký trước khi thi kết thúc học phần 06 tuần. Trường hợp
sinh viên đã đăng ký học phần mà chưa nộp học phí Nhà trường sẽ hủy
kết quả đăng ký.
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2.5.4.5. Trang Thời khóa biểu – Lịch thi
Sinh viên chọn mục “Thời khóa biểu” để xem học kỳ đào tạo,
chọn tuần đào tạo để xem lịch học, hệ thống hiển thị thông tin lịch học
tuần đó.
Sau khi kết thúc kế hoạch học tập môn học, Nhà trường bố trí kế
hoạch thi kết thúc học phần cho từng sinh viên. Sinh viên xem kế hoạch
thi tại mục

trong trang Thời khoá biểu – Lịch thi.
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2.5.4.6. Trang điểm học phần
Sinh viên vào mục

trên trang thông tin cá nhân,

sau khi thi kết thúc học phần 04 tuần. Kết quả học tập của từng sinh viên
sẽ được nhà trường cập nhật.

Để biết được điểm quá trình và điểm thi của từng học phần, sinh
viên di chuyển con trỏ chuột ngay môn học cần biết.
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2.5.4.7. Trang Tài khoản sinh viên
Chọn mục “Tài khoản sinh viên”. Chọn “Năm học”, “Học kỳ”.
Hệ thống hiển thị thông tin các giao dịch của sinh viên theo từng học kỳ.
Thống kê số tình trạng nộp học phí của sinh viên ở từng học kỳ.

2.6. Các quy trình cần thiết
2.6.1. Quy trình đăng ký khối lượng học tập
Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần cụ thể từng học
kỳ cho sinh viên đăng ký.
a. Thời gian đăng ký môn học
Dựa vào khả năng học tập của sinh viên, tham khảo ý kiến cố vấn
học tập. Sinh viên tiến hành đăng ký môn học và lớp học phần theo kế
hoạch và thời khoá biểu ðã được Nhà trường bố trí. Khi đăng lưu ý
những vấn đề sau:
Xem lịch học của mỗi học phần để chọn thời gian biểu thích hợp.
Trường hợp đăng ký không thành công (đã đủ số lượng sinh viên), sinh
viên chuyển sang đăng ký học phần khác hoặc điều chỉnh thời gian biểu các
học phần đã đăng ký và sau đó tiến hành đăng ký học phần cần đăng ký.
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b. Điều chỉnh lớp học phần đã đăng ký (Không đủ số lượng SV
quy định).
Trong quá trình đăng ký học phần sẽ có một số học phần có khối
lượng sinh viên đăng ký không đủ quy định để mở lớp học phần, phòng
Quản lý đào tạo sẽ thông báo để sinh viên tiến hành đăng ký học phần
khác tương đương.
c. Nộp học phí
Sau khi đăng ký học phần thành công, sinh viên tiến hành in kế
hoạch học tập để tiện theo dõi trong quá trình học, đồng thời phải in
phiếu nộp học phí để nộp học phí tại phòng Tài chính – kế toán thì học
phần mới chính thức được chấp nhận. Riêng học phần Giáo dục Quốc
phòng bắt buộc sinh viên phải học theo kế hoạch của Nhà trường.
2.6.2. Quy trình rút học phần
1. Điều kiện rút học phần
Cố vấn học tập chấp thuận
Thời gian rút học phần:
Học kỳ chính: 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ.
Học kỳ hè: 01 tuần sau khi bắt đầu học kỳ.
Đối với học kỳ chính: số tín chỉ sau khi rút học phần, phải lớn hơn
10 tín chỉ, đồng thời phải đảm bảo các học phần tiên quyết.
2. Quy trình rút bớt học phần
Để tiến hành rút học phần do điều kiện học tập hoặc nhu cầu cá
nhân. Sinh viên tiến hành theo trình tự sau:
Bước 1. Sinh viên viết đơn rút học phần theo mẫu (BM-QLĐT-02)
Bước 2. Trình cố vấn học tập xem xét, đề nghị và ký xác nhận
chấp thuận vào đơn.
Bước 3. Phòng Quản lý Đào tạo tiến hành rút học phần môn học.
Bước 4. Phòng Quản lý Đào tạo cập nhật vào hệ thống quản lý.
3. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc
Phòng Quản lý Đào tạo lưu bản sao phiếu rút học phần, Cố vấn
hoc tập giữ bản sao đơn đăng ký học phần để theo dõi quá trình học của
sinh viên.
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2.6.3. Quy trình đăng ký bổ sung học phần
1. Điều kiện đăng ký bổ sung
Sinh viên đăng ký được tất cả các học phần với sự đồng ý của cố
vấn học tập, đảm bảo các điều kiện về học phần song hành, tiên quyết.
Số tín chỉ sau khi đăng ký bổ sung không vượt quá quy định cho phép
của Nhà trường.
2. Thời gian đăng ký
Thời gian đăng ký bổ sung học phần cụ thể như sau:
Đối với học kỳ chính: sinh viên nộp phiếu bổ sung học phần trong
thời gian 02 tuần kể từ khi bắt đầu khoá học.
Đối với học kỳ hè: sinh viên đăng ký bổ sung trong thời gian 01
tuần kể từ khi bắt đầu khoá học.
3. Quy trình đăng ký bổ sung học phần
Bước 1. Sinh viên viết đơn xin bổ sung học phần theo mẫu
(BM-QLĐT-03).
Bước 2. Cố vấn học tập xác nhận thông tin trong mẫu đơn.
Bước 3. Nộp đơn bổ sung học phần tại phòng Quản lý đào tạo.
Bước 4. Sinh viên in phiếu đóng học phí và nộp học phí tại phòng
Tài chính - Kế toán.
4. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc đơn đăng ký bổ sung học phần và phiếu
nộp học phí.
Phòng Quản lý Đào tạo, cố vấn học tập giữ bản sao đơn đăng ký
bổ sung học phần.
2.6.4. Quy trình đăng ký học lại
1. Điều kiện học lại
Các môn bị điểm F buộc sinh viên phải đăng ký học lại, môn học có
điểm D sinh viên có thể đăng ký học cải thiện điểm TB chung tích lũy.
Nếu là môn học bắt buộc thì sinh viên phải học lại chính môn học đó.
Nếu là môn tự chọn thì sinh viên có thể học lại hoặc học môn học
khác tương đương.
Môn bị điểm F bắt buộc học lại cho đến khi đạt điểm A,B,C hoặc D.
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2. Thời gian đăng ký
Theo kế hoạch bố trí của phòng Quản lý đào tạo.
Đối với học kỳ chính: sinh viên đăng ký học lại cùng với khóa sau.
Đối với học kỳ hè: sinh viên tiến hành ghi danh ngoài kế hoạch để
phòng Quản lý đào tạo tập hợp và xem xét mở các học phần cần thiết
và lập kế hoạch học tập chính thức cho sinh viên đăng ký.
3. Quy trình đăng ký học lại
Để học lại cải thiện điểm, sinh viên thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Sinh viên viết đơn xin học lại theo mẫu (BM-QLĐT-03).
Bước 2. Cố vấn học tập ký xác nhận thông tin trong mẫu đơn.
Bước 3. Sinh viên đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin cá nhân.
Bước 4. Sinh viên in phiếu đóng học phí và nộp học phí tại phòng
Tài chính - Kế toán.
4. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc đơn đăng ký học lại và phiếu nộp học phí.
Phòng Quản lý Đào tạo, cố vấn học tập giữ bản sao.
2.6.5. Quy trình nghỉ học tạm thời
1. Điều kiện nghỉ học tạm thời: Theo quy chế học vụ
2. Hồ sơ xin nghỉ học tạm thời
Đơn xin nghỉ học tạm thời
Bảng điểm cá nhân
Bản sao giấy chứng nhận điều vào lực lượng vũ trang, xác
nhận của bệnh viện nếu bị đau ốm, tai nạn.
3. Quy trình xin nghỉ học tạm thời
Để xin nghỉ học tạm thời, sinh viên tiến hành các bước sau:
Bước 1. Sinh viên viết đơn xin nghỉ học tạm thời theo mẫu
(BM-QLĐT-04)
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Bước 2. Cố vấn học tập xem xét và kiểm tra hồ sơ xin nghỉ học
tạm thời.
Bước 3. Phòng Quản lý Đào tạo trình Ban giám hiệu xét duyệt và
ban hành quyết định đối với sinh viên được nghỉ học tạm thời
Bước 4. Phòng Quản lý Đào tạo cập nhật thông tin vào hệ
thống.
4. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc hồ sơ.
Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức Hành chính, cố vấn học
tập giữ bản sao hồ sơ.
2.6.6. Quy trình xin tiếp tục học
1. Điều kiện xin học tiếp
Có đơn xin nghỉ học tạm thời đã được xét duyệt và còn trong thời
hạn có hiệu lực.
Trước khi học kỳ chính thức bắt đầu ít nhất 01 tuần.
2. Hồ sơ đề nghị tiếp tục học
Đơn đề nghị tiếp tục học
Quyết định cho phép nghỉ học tạm thời.
3. Quy trình xin nghỉ học tạm thời
Để xin được học tiếp, sinh viên tiến hành các bước sau:
Bước 1. Sinh viên viết đơn xin tiếp tục học kèm theo quyết định
nghỉ học tạm thời. (mẫu BM-QLĐT-05)
Bước 2. Phòng Quản lý đào tạo trình Ban giám hiệu xem xét và
ra quyết định cho sinh viên tiếp tục học.
Bước 3. Phòng Quản lý Đào tạo bố trí sinh viên vào lớp
Bước 4. Phòng Quản lý Đào tạo cập nhật thông tin vào hệ thống.
4. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc hồ sơ.
Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức Hành chính, cố vấn học
tập giữ bản sao hồ sơ.
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2.6.7. Quy trình xin chuyển trường
1. Điều kiện xin chuyển trường
Chuyển đến hoặc gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi cho việc
học tập.
Trường chuyển đến có cùng ngành hoặc nhóm ngành
Được sự chấp thuận của trường chuyển đi và chuyển đến.
Không thuộc 01 trong các trường hợp sau:

- Không trúng tuyển hoặc kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển
vào trường chuyển đến.

- Không thuộc vùng tuyển sinh của trường chuyển đến
- Sinh viên năm thứ 1 và năm cuối khóa.
- Sinh viên trong thời gian kỷ luật.
2. Hồ sơ xin chuyển trường
Đơn xin chuyển trường theo mẫu
Giấy xác nhận kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.
Giấy xác nhận của phường, xã về nơi cư trú hiện nay của gia đình.
3. Quy trình xin chuyển trường
Bước 1. Sinh viên viết đơn xin chuyển trường theo mẫu và kèm
theo các hồ sơ (BM-QLĐT-06)
Bước 2. Phòng Quản lý Đào tạo trình Ban giám hiệu xem xét cho
sinh viên chuyển trường.
Bước 3. Trường xin chuyển đến duyệt đơn và đồng ý tiếp nhận
Bước 4. Phòng Quản lý Đào tạo trình Ban giám hiệu ra quyết
định cho sinh viên chuyển trường.
Bước 5. Phòng Quản lý Đào tạo cập nhật thông tin sinh viên vào
hệ thống quản lý.
4. Lưu trữ hồ sơ
Sinh viên giữ bản gốc hồ sơ và quyết định chuyển trường.
Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính lưu bản
gốc quyết định chuyển trường, cố vấn học tập giữ bản sao hồ sơ và
quyết định.
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PHẦN 3
THƯ VIỆN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
3.1. Giới thiệu Thư viện
Thư viện gồm tầng 2 và tầng 3 thuộc dãy nhà 3 tầng sau tòa nhà 9 tầng;
Tầng 2 gồm: Phòng đọc Báo - Tạp chí; Kho Báo -Tạp chí; Phòng
máy tính được trang bị 30 máy có kết nối internet;
Tầng 3 gồm: Phòng đọc tại chỗ; Kho sách; Quầy Lưu hành;
Tổng số: 2.370 đầu sách, với 25.710 bản sách, bao gồm các sách
chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng Kinh tế, Cấp thoát nước, Cầu đường,
Anh văn, Tin học, Pháp luật, Chính trị và các sách tham khảo khác…và
hơn 30 loại Báo - Tạp chí.
3.2. Đối tượng bạn đọc
Giảng viên, viên chức, nhân viên thuộc trường.
Sinh viên, Học viên thuộc các khóa đào tạo tại trường.
3.3. Thẻ thư viện
Thẻ thư viện được sử dụng kết hợp với thẻ Sinh viên của từng SV
Đối với Sinh viên chưa có thẻ Sinh viên cần sử dụng tài liệu của
Thư viện phải gửi lại giấy chứng minh nhân dân của từng cá nhân.
3.4. Thẻ mượn sách (mang về)
Sinh viên nộp 1 hình 3x4 cm, thẻ Sinh viên và lệ phí làm thẻ
mượn, Sinh viên sử dụng thẻ đến hết khóa học.
3.5. Trách nhiệm của bạn đọc
- Chấp hành nội quy Thư viện;
- Xuất trình và nộp thẻ cho Thủ thư, khi sử dụng các dịch vụ;
- Trang phục, tác phong nghiêm túc theo đúng quy định của nhà
Trường;
- Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân vào đúng nơi qui định. Bạn đọc
có trách nhiệm tự quản lý tiền, tư trang và các loại giấy tờ;
- Không tự ý thay đổi vị trí tài liệu trong kho, mỗi lần mang ra
khỏi kho không quá 02 quyển, đọc xong để tài liệu đúng nơi qui định;
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- Giữ môi trường đọc và giao tiếp yên tĩnh, sạch sẽ, văn minh;
- Không hút thuốc, không mang chất cháy nổ, các chất kích thích
khi vào thư viện;
- Không cắt xén, vẽ, tô màu lên sách, tài liệu và trang thiết bị của
Thư viện;
- Không truy cập thông tin có nội dung không lành mạnh;
- Chịu trách nhiệm trước nhà trường và Pháp luật về những hành
vi, vi phạm trong việc sử dụng thông tin tài liệu tại thư viện;
Mọi vi phạm, tùy theo mức độ nặng, nhẹ, sẽ bị xử lý theo các
hình thức sau đây:
- Nhắc nhở, cảnh cáo;
Đình chỉ sử dụng thư viện;
Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài
sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật.
3.6. Quy định mượn, gia hạn tài liệu
- Cán bộ, giảng viên: 5 quyển trong thời hạn 4 tuần.
- Sinh viên, học sinh: 2 quyển trong thời hạn 2 tuần.
- Quá thời hạn trên nếu có nhu cầu sử dụng tiếp bạn đọc phải gia
hạn tài liệu, mỗi lần gia hạn là 14 ngày
3.7. Quy định bồi thường tài liệu
Quy định này áp dụng đối với các trường hợp: Sách mất (báo kịp
thời), làm rách, mất trang, cắt hình ảnh hoặc viết, vẽ vào sách.
- Tài liệu còn phát hành: Thay bằng tài liệu mới tái bản;
- Tài liệu không còn phát hành: Bồi thường gấp 3 lần so với giá gốc.
3.8. Sử dụng các dịch vụ Thư viện
3.8.1. Phòng đọc Báo, Tạp chí: (tầng 2)
Bạn đọc chỉ được đọc tại chỗ, không mượn về, không mang ra
khỏi Phòng đọc Báo – Tạp chí.
Khi vào phòng đọc Báo-Tạp chí sinh viên, cần lưu ý:
- Để các vật dụng cá nhân đúng nơi quy định;
- Gửi thẻ sinh viên tại bàn trực;
- Tự chọn tài liệu (01 tài liệu);
- Đăng ký mượn tại bàn trực thủ thư.

93

3.8.2. Phòng mượn: (tầng 3)
Sách trong mỗi chuyên ngành được sắp xếp theo thứ tự chữ cái
A,B,C… Sinh viên, học sinh cần lưu ý:
- Để các vật dụng cá nhân đúng nơi quy định;
- Gửi thẻ sinh viên tại bàn trực;
- Nhờ thủ thư tư vấn;
- Tự chọn tài liệu ;
- Kiểm tra tình trạng tài liệu;
- Đăng ký tại bàn trực;
- Nhận lại thẻ.
3.8.3. Phòng máy tính thư viện
Sinh viên sử dụng máy tính hoàn toàn miễn phí, có kết nối internet.
Máy tính sử dụng cho việc nghiên cứu, học tập...
PHẦN 4
CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
VÀ CÁC BIỄU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN
4.1. Đối tượng được miễn học phí:
Áp dụng: - Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
- Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
4.2. Điều kiện xét học bổng
Học bổng được xét cấp cho sinh viên của tất cả các khóa theo
từng ngành trong 8 học kỳ, bắt đầu từ học kỳ thứ 2.
Điều kiện để xét, cấp học bổng cho sinh viên:
- Học ít nhất trong 01 học kỳ 14 tín chỉ. Không áp dụng điều kiện
này với học kỳ cuối cùng của khoá học.
- Kết quả học tập HK từ khá trở lên, không có điểm môn học là
điểm D tính theo kết quả thi kết thúc môn học lần thứ nhất.
- Không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.
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- Đạt điểm rèn luyện từ loại khá trở lên. Không áp dụng điều kiện
này với học kỳ cuối cùng của khoá học.
Thời gian tạm dừng học tập, thời gian kéo dài khóa học và thời
gian học lấy bằng thứ hai không được xét cấp học bổng;
Quỹ học bổng, chỉ tiêu học bổng, mức học bổng được xác định
theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4.3. Quy chế sinh viên nội trú
Thực hiện theo Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011
ban hành Quy chế công tác Học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục
và Đào tạo
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4.4. Các mẫu đơn, biểu mẫu dành cho sinh viên
BM-P.QLĐT-01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Tôi tên: ............................................ Mã số sinh viên: ........................
Ngày sinh: ....................................... Nơi sinh: ...................................
Lớp: ................................................ Ngành: ......................................
Khóa: .............................................. Hệ đào tạo: ................................
Hiện đang học, học kỳ thứ: ............................... khóa học ................
Tôi xin đăng ký các học phần sau:
STT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1
2
3
4
5
Tổng số tín chỉ đăng ký
Xác nhận của cố vấn học tập

Vĩnh Long, ngày.....tháng..... năm

(ký và ghi rõ họ tên)

20.....
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Để đăng ký học phần sinh viên cần:
+ Tìm hiểu chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trong kỳ của Nhà trường.
+ Lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng thời khóa biểu. Các học phần đòi hỏi điều kiện
tiên quyết thì phải đăng ký các học phần tiên quyết trước.
+ Lựa chọn số học phần để đảm bảo số tín chỉ đăng ký không vượt quá số tín chỉ tối đa được phép
học và không thấp hơn số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký.
+ Xin xác nhận của Cố vấn học tập, Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin cá nhân
trong thời gian cho phép và lưu giữ phiếu đăng ký học phần trong suốt khóa học để đối chiếu khi
cần thiét
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BM-P.QLĐT-02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ NGHỊ RÚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Tôi tên: ............................................ Mã số sinh viên: ........................
Ngày sinh: ....................................... Nơi sinh: ...................................
Lớp: ................................................ Ngành: ......................................
Khóa: .............................................. Hệ đào tạo: ................................
Hiện đang học học kỳ thứ: ............. khóa học ...................................
Tôi xin rút các học phần đã đăng ký sau:
Số
STT Mã học phần
Tên học phần
Ghi chú
TC
1
2
3
4
Tổng số tín chỉ xin hủy:........................tín chỉ.
Tổng số tín chỉ còn lại sau khi xin hủy:........................tín chỉ.
Vĩnh Long,ngày... tháng ...năm 20.....
Xác nhận của cố vấn học tập

Sinh viên đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:
- Phiếu này chỉ dùng trong trường hợp đã hết thời gian cho phép đăng ký trực tuyến trên cổng
thông tin.
- Để xin hủy học phần đã đăng ký (sau khi hết thời hạn đăng ký trực tuyến) sinh viên cần:

+ Phải đảm bảo đúng quy định về khối lượng và thời gian học tập.
+ Xin xác nhận của Cố vấn học tập và nộp cho Phòng Quản lý Đào tạo trong
thời gian quy định.
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BM-P.QLĐT-03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG
Học kỳ ............ Năm học ............ - ............
Kính gửi: Phòng Quản lý Đào tạo
Tôi tên: ............................................ Mã số sinh viên: ........................
Lớp: ................................................ Điện thoại: ................................
Trong học kỳ: ............ - Năm học: ............ – ............, tôi có đăng ký học
học phần theo đúng kế hoạch của nhà trường (Kèm theo kết quả đăng ký
học phần ) với tổng số tín chỉ của học kỳ là: …….
Tôi xin đăng ký bổ sung các học phần sau đây:
STT

Tên học phần
bổ sung

MSHP bổ sung

Mã lớp học
phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1
2
3
4
5

Tổng sổ tín chỉ đăng ký bổ sung:……….tín chỉ.
Tổng số tín chỉ sau khi đăng ký học phần bổ sung:………tín chỉ.
Vĩnh Long, ngày …. tháng …. năm 20….
Sinh viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Để đăng ký học phần bổ sung sinh viên cần:
- Nghiên cứu kỹ thời khóa biểu trên trang web của Trường để chọn các lớp học phần sao cho
không trùng thời khóa biểu.
- Lựa chọn số học phần để đảm bảo số tín chỉ đăng ký không vượt quá số tín chỉ tối đa được phép
học theo Quy đinh dạy và học theo học chế tín chỉ của Trường.
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BM-P.QLĐT-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo;
- Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

Tôi tên: .............................................Mã số sinh viên: .....................
Ngày sinh:.........................................Nơi sinh: .................................
Hiện đang học lớp:............................Ngành: ....................................
Khóa: ................................................Hệ đào tao: .............................
tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được
nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập kể từ học kỳ … .Năm
hoc......................đến hết học kỳ. ................Năm học .............................
Lý do nghỉ học tạm thời: .....................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Vĩnh Long, ngày … tháng … năm …
Ý KIẾN CỦA PHÒNG CTHSSV
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Kèm theo:
- Bảng trích kết quả học tập ( đối với tất cả SV, trừ xin ngừng học vì tai nạn bất ngờ)
- Xác nhận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp quận ( huyện) trở lên về tình trạng sức khỏe (đối với
SV xin ngừng học vì lý do sức khỏe, có thể ghi trực tiếp ở trang sau)
- Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình (đối với SV xin ngừng học vì hoàn cảnh gia đình
khó khăn, có thể ghi trực tiếp ở trang sau)
- Bản sao giấy mời du học/giấy báo nhập trường (đối với SV đi du học).
- Xác nhận của cấp có thẩm quyền (đối với SV xin ngừng học vì lý do khác)
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BM-P.QLĐT-05
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC TẬP
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tôi tên: ........................................Mã số sinh viên: ........................
Ngày sinh: ...................................Nơi sinh: ....................................
Lớp học trước khi tạm ngừng học tập:..................... Ngành: ...........
Khóa: ...........................................Hệ đào tạo: ................................
tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Trong năm học: ...........................tôi tạm ngừng học tập vì lý do:
…………………theo quyết định số:....../...….......ngày.......tháng......
năm........của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Nay đã hết thời gian tạm ngừng học tập, Kính đề nghị Ban Giám
hiệu nhà trường xem xét và giải quyết cho tôi được tiếp tục học tập tại
Trường.
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Vĩnh Long, ngày …. tháng...năm 20….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Kèm theo:
- Bản sao quyết định nghỉ học tạm thời/tạm ngừng học tập/đình chỉ học tập...
- Xác nhận của địa phương về chấp hành pháp luật (giấy xác nhận riêng hoặc ghi vào trang sau
đối với sinh viên ngừng học do bị kỷ luật đình chỉ học tập ).
- Bảng trích kết quả học tập (đối với sinh viên tạm ngừng học tập để hoàn thành các học phần chưa
đạt – áp dụng với hình thức đào tạo theo niên chế).
- Xác nhận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp quận (huyện) trở lên về tình trạng sức khỏe (ghi
trang sau, đối với sinh viên diện nghỉ học tạm thời vì lý do sức khỏe).
- Xác nhận của cấp có thẩm quyền tương ứng (đối với sinh viên xin nghỉ vì lý do khác)
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BM-P.QLĐT-06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: Hiệu trưởng trường .........................................................
Đồng kính gửi: Hiệu trưởng trường: ...............................................
Tôi tên ................................................. ngày, tháng, năm sinh ....................
Quê quán (ghi rõ xã (phường), huyện(quận), tỉnh (thành phố)): ...................
....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú trước khi vào trường: ....................................................
Đối tượng tuyển sinh (ghi rõ mã quy ước):...................................................
Là học sinh, sinh viên đang học năm thứ:....... lớp ........................................
ngành...........................................trường ..............................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường........................................tôi đạt được số
điểm ......./....... (tử số ghi số điểm đạt được, mẫu số ghi số điểm cần đạt theo
điểm chuẩn của trường).
Tôi có nguyện vọng xin được chuyển đến tiếp tục vào học năm thứ
...............ngành học..................................................trường ..................................
...........................................................................................................................
với lý do .............................................................................................................
...........................................................................................................................
Đối với kỳ thi tuyển sinh vào trường xin chuyển đến:
Không dự thi.
Có dự thi, kỳ thi ngày……..tháng……….năm………..
(Kèm theo đơn xin chuyển trường có giấy chứng nhận kết quả học tập, rèn luyện của
trường.......................................... và các giấy tờ khác có liên quan).

Vĩnh Long, ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐANG HỌC

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỜNG
TIẾP NHẬN
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BM-P.QLĐT-07
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC- MIỄN THI
(Dùng cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành)
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tôi tên: .................................................. Mã số sinh viên:............................
Ngày sinh:.............................................. Nơi sinh: .......................................
Hiện đang học lớp: ................................. Ngành: ..........................................
Khóa: ..................................................... Hệ đào tạo: ...................................
Căn cứ Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT; Quy định của Nhà trường; căn
cứ kết quả học tập của sinh viên.
Nay tôi làm đơn này đề nghị được miễn học, miễn thi các học phần sau:
Điểm thi
TT
Học phần
Số tín chỉ
Nơi đào tạo
Số
Chữ
1
2
3
4
5
Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà trường về việc miễn
học, miễn thi các học phần trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QLĐT

Vĩnh Long, ngày …. tháng …. năm 20….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Môn được xét miễn học, miễn thi phải có nội dung, khối lượng và cấu trúc kiến thức bằng hoặc
cao hơn chương trình sẽ học và nằm trong thời hạn bảo lưu.
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BM-P.QLĐT-08
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC PHẦN
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tôi tên: ............................................... Mã số sinh viên: ..............................
Ngày sinh:........................................... Nơi sinh: .........................................
Hiện đang học lớp: .............................. Ngành: ............................................
Khóa: ...................... Hệ đào tạo: ..................................................................
Nay tôi làm đơn kính đề nghị Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo, và
các đơn vị có liên quan cho tôi được hoãn thi các học phần sau:
STT

Tên học phần

Mã học phần

Số
TC

Ghi chú

1
2
3
4
Lý do (Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền vào mặt sau của
đơn)………………………………………………………………
Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu và các phòng chức năng.
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QLĐT

Vĩnh Long, ngày …. tháng …. năm 20….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU

Chú ý: (Sau khi ký duyệt, phòng Đào tạo photocopy đơn này gửi cho sinh viên và phòng Khảo thí
và đảm bảo chất lượng).
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BM-P.QLĐT-09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT THI TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên đủ điều kiện
thi tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thiết kế của khóa học)
Kính gửi:

- Hội đồng thi Tốt nghiệp Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tôi tên: ............................................ Sinh ngày: ...............................
Mã số SV........................... Lớp: .................... Bậc Đào tạo: ..............
Khóa: ..............................................hệ đào tạo: ................................
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................
Hiện tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo đạt kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số tín chỉ đã học:...........TC;
- Số tín chỉ đạt yêu cầu (đạt các điểm A, B, C, D):............TC;
- Điểm trung bình chung tích lũy:..................;
Theo các quy định hiện hành về đào tạo theo tín chỉ, tôi đã đủ điều
kiện để được xét thi tốt nghiệp ngành............................................
Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng thi Tốt nghiệp, Phòng
Quản lý Đào tạo cho tôi được xét thi tốt nghiệp lần I theo lịch đã thông
báo ngày……./……/………
Địa chỉ liên hệ của sinh viên: ..............................................................
............................................................Số điện thoại liên hệ: ...................
Vĩnh Long, ngày tháng năm 20
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG QL ĐÀO TẠO

TIẾP NHẬN CỦA CB QUẢN LÝ

Chú ý:
- Sinh viên nộp 02 hình màu cỡ 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh và 01 bao thư ghi địa chỉ báo nhận
bằng Tốt nghiệp.
- Kèm theo bảng điểm tích lũy của sinh viên (In trên cổng thông tin)
- Chứng chỉ Anh văn, Tin học theo quy định của Trường.
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BM-P.QLĐT-10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên đã xét điều kiện dự thi tốt nghiệp)
Kính gửi:

- Hội đồng thi Tốt nghiệp Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tên tôi : .............................................. Sinh ngày: .
Mã số SV ....................................Lớp: ....................... Bậc Đào tạo: .........
Khóa: .................................................. hệ đào tạo: ...... .............................
Hộ khẩu thường trú: ............................ .....................................................
Tôi đã dự thi tốt nghiệp ngày :.......................................................................
Tôi xin đăng ký thi lại kỳ thi ngày: ...... .....................................................
Môn thi đăng ký thi lại:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
Địa chỉ liên hệ sinh viên: .............................................................................
................................................................. Số điện thoại : ..................................
Vĩnh Long, ngày….tháng….năm 20….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG QL ĐÀO TẠO

TIẾP NHẬN CỦA CB QUẢN LÝ

Chú ý: Sinh viên nộp 02 hình màu cỡ 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh và 01 bao thư ghi địa chỉ báo
nhận bằng Tốt nghiệp.
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BM-P.QLĐT-11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Kính gửi:

- Hội đồng thi Tốt nghiệp Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Quản lý Đào tạo.

Tôi tên: ................................................ Sinh ngày: ...................................
Mã số SV .............................. Lớp: ...................... Bậc Đào tạo: .................
Khóa: .................................................. hệ đào tạo: ....................................
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................
Hiện nay tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo của ngành học với kết quả
cụ thể như sau:
- Tổng số tín chỉ đã học:...........TC;
- Số tín chỉ đạt yêu cầu (đạt các điểm A, B, C, D):............TC;
- Điểm trung bình chung tích lũy:..................;
Theo các quy định hiện hành về đào tạo theo tín chỉ, tôi đã đủ điều kiện để
được xét công nhận tốt nghiệp ngành............................................
Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng thi Tốt nghiệp, Phòng Quản lý
Đào tạo, cho tôi được xét công nhận tốt nghiệp năm học …….…-………
Địa chỉ liên hệ sinh viên: ..............................................................................
................................................................. Số điện thoại: ...................................
Vĩnh Long, ngày….tháng….năm 20….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG QL ÐÀO TẠO

TIẾP NHẬN CỦA CB QUẢN LÝ

Chú ý:
- Sinh viên nộp 02 hình màu cỡ 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh và 01 bao thư ghi địa chỉ báo nhận
bằng Tốt nghiệp.
- Kèm theo bảng điểm tích lũy của sinh viên (In trên cổng thông tin).
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BM-P.KT&ĐBCL-01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây;
- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

Tôi tên: ................................................ Sinh ngày: ......................................
Số báo danh: ........................................ Mã số sinh viên: ... .........................
Lớp: ..................................................... Phòng thi số: ........ .........................
Ngành: ................................................. Số điện thoại: ....... .........................
Sau khi biết kết quả thi học kỳ ……..năm học……….……......do Phòng
Khảo thí & Đảm bảo chất lượng công bố. Tôi có yêu cầu phúc khảo baif thi các
môn sau:
Môn 1: .................................. kết quả thi: ........................... điểm.
Môn 2: .................................. kết quả thi: ........................... điểm.
Môn 3: .................................. kết quả thi: ........................... điểm.
Số môn phúc khảo:……..môn thi.
Kính mong được Ban Giám hiệu, Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng
xem xét giải quyết.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Vĩnh Long, ngày …. tháng…. năm…...
Người làm đơn
( Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Sinh viên nộp đơn này về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.
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BM-P.CTHSSV-01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÁC NHẬN SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Xác nhận sinh viên: ............................... Mã số SV: .................................
Sinh ngày …… tháng ….. năm ………..
Hộ khẩu thường trú:............................... ...................................................
...................................................................... ...................................................
Là sinh viên lớp …………. Niên khoá ......…..- .....….. của Trường ĐHXD
Miền Tây
Chuyên ngành: ........................................ thuộc hệ đào tạo..........................
Lý do xác nhận :.......................................................................................
Vĩnh Long, ngày...........tháng.........năm 20...........

108

BM-P.CTHSSV-02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
HỌC SINH , SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CẤP TIỀN HỖ TRỢ
MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục
đại học công lập)

Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)
Tôi tên: ..........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................
Nơi sinh: .......................................................................................................
Ngành học:………………… Mã số sinh viên:
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ......Học kỳ: .....Năm học: ......................
lớp ............. ... khóa học............ thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo
chính quy của nhà trường.
Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có)
Số tiền học phí hàng tháng: ........................................... đồng.
Đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho
anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: ................................................................
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): ..................................................................
Số nhà ……..Xã (Phường): ......................Huyện Quận): ...............................
Tỉnh (Thành phố):.........................................................................................
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch
hướng dẫn Nghị định 49) ...................................................................................
Căn cứ Nghị định số Số: 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ
miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày .... tháng .... năm ............
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
……………………………………
Xác nhận của Phòng lao động thương binh xã hội huyện …………
.........., ngày .... tháng .... năm ............
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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BM-P.CTHSSV-03
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
( Sử dụng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo
dục đại học công lập)
Kính gửi : Ban giám hiệu Trường ĐHXD Miền Tây
Họ và tên: ..........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................
Nơi sinh: ...........................................................................................................
Lớp:.......................Khóa……………..Khoa ....................................................
Mã số sinh viên: ................................................................................................
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
dẫn Nghị định 74 ).............................................................................................
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét, để được
miễn, giảm học phí theo quy định.
Vĩnh long, ngày ……… tháng…….năm ……
Xác nhận của Khoa
Người làm đơn
(Quản lý sinh viên)
( Ký tên và ghi rõ họ tên)
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BM-P.CTHSSV-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên sinh viên: ..........................................................................................
Ngày sinh:……/……/…….Giới tính:
Nam
Nữ
CMND số: ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ....................................................
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ,
TCCN)…………….…
Tên trường: Đại học Xây dựng Miền Tây
Ngành học: ........................................................................................................
Bậc đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): ......................................................
Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:...................................................
Lớp:……………………….Mã số sinh viên: .....................................................
Khoa: ................................................................................................................
Ngày
nhập
học:…../…../….….
Thời
gian
ra
trường
(tháng/năm):….../……/………
(Thời gian học tại trường: …………..tháng )
Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.
Thuộc diện:
- Không miễn giảm
- Giảm học phí
- Miễn học phí
Thuộc đối tượng:
- Mồ côi
- Không mồ côi
Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị): ...................................................
không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm
cắp, buôn lậu.
Số tài khoản của trường: Tài khoản số: 3712.1.1057220 tại Kho bạc Nhà nước
tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long, ngày ….. tháng …... năm ……
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
Hiệu trưởng
TS. LÊ NGỌC CẨN

Chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Phòng Quản lý Đào tạo
ThS. ĐỖ THỊ NGỌC MAI

Biên tập:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Email: quanlydaotao@mtu.edu.vn

In 1.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5cm theo giấy phép xuất bản số 81/GPXB-STTTT
do Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 18/9/2017. Chế bản
và in tại Công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long. Số 48 Nguyễn
Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0270.3823337. In
xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2017.
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