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Số: 148 /QĐ-ĐHCNTT Tp.Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng  03  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy của 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  

Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-ĐHQG, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của  

Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế 

tín chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số Điều, Khoản, Điểm của Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ 

cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin ban hành kèm theo Quyết 

định số 546/QĐ-ĐHCNTT, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 16 như sau: 

      Khoản 3. Buộc thôi học 

Sinh viên bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây: 

- ĐTBHK bằng 0 (ngoại trừ trường hợp thuộc diện cấm thi hoặc do khóa luận tốt nghiệp 

không được giáo viên hướng dẫn đồng ý cho ra bảo vệ). 

- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học. 

- Bị cảnh báo học vụ lần thứ hai liên tiếp và vẫn tái phạm Khoản 1 Điều 16. 

- Bị đình chỉ học tập lần thứ hai. 

- Vi phạm kỷ luật có tính chất và mức độ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Trường 

và xã hội; hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam. 

Sinh viên có tên trong quyết định buộc thôi học bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên 

chính thức của Trường. Trường có trách nhiệm thông báo về địa phương và gia đình sinh viên 

biết chậm nhất một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học. 
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2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau: 

          Chuyển ngành 

  Sinh viên được xem xét chuyển ngành nếu có đủ các điều kiện sau: 

- Là sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học 

phổ thông/Trung học phổ thông quốc gia hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ 

chức, có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành xin chuyển đến hoặc 

là sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi. 

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh báo trở lên. 

- Đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 10 và có ĐTBCTL từ 6,5 trở 

lên. 

- Được sự chấp thuận của Trưởng khoa/Trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo (nơi 

chuyển đến) và Trưởng khoa/Trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo (nơi chuyển đi). 

Chuyển chương trình 

Sinh viên chương trình đại trà được xem xét chuyển chương trình nếu đủ điều kiện: Là 

sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ 

thông/Trung học phổ thông quốc gia hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức, 

có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành thuộc chương trình chuyển 

đến hoặc là sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi. 

Ngoài các quy định này, sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến 

và chương trình tài năng thực hiện theo các quy định riêng (nếu có). 

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 như sau: 

         Khoản 3.  Làm khóa luận tốt nghiệp 

- Vào đầu mỗi học kỳ chính, sinh viên đủ điều kiện quy định có thể đăng ký làm khóa 

luận theo quy trình đăng ký học phần.  

- Sinh viên chương trình tiên tiến và chương trình tài năng bắt buộc phải làm khóa luận 

tốt nghiệp. 

- Sinh viên chương trình đại trà và chất lượng cao được làm khóa luận tốt nghiệp khi 

thỏa các yêu cầu sau: 

o Không được phép nợ quá 8 tín chỉ theo chương trình đào tạo. 

o Có ĐTBCTL tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp tối thiểu 6,5 hoặc 

cao hơn theo yêu cầu cụ thể của khoa/bộ môn quản lý ngành đào tạo.  

o Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định. 

- Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được khoa/bộ môn quản lý ngành đào tạo giao 

đề tài. 

- Sinh viên thực hiện khóa luận trong thời gian là một học kỳ chính. Trường hợp đặc 

biệt, đề tài khóa luận cần phải làm những thí nghiệm kéo dài thì cán bộ hướng dẫn có thể giao 

đề tài sớm hơn. Căn cứ đề nghị của Trưởng khoa/Trưởng bộ môn quản lý ngành đào tạo và 

Trưởng P.ĐTĐH, Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. 

- Sinh viên chỉ được bảo vệ khóa luận khi đã hoàn thành khóa luận và được sự đồng ý 

bằng văn bản của cán bộ hướng dẫn. 
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- Hằng năm có 2 đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp được xác định cụ thể trên kế hoạch 

đào tạo của Trường. Nếu hết thời gian thực hiện khóa luận theo quy định mà sinh viên không 

ra bảo vệ hoặc không được cán bộ hướng dẫn đồng ý cho ra bảo vệ vào đúng đợt chính thức 

xem như không đạt học phần này, điểm được ghi là không (0). 

4. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 35: 

Khoản 4. Sinh viên không thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc không được tiếp tục thực 

hiện khóa luận hoặc có điểm khóa luận sau khi ra hội đồng bảo vệ dưới 5 sẽ phải học các môn 

chuyên đề tốt nghiệp sao cho tổng số tín chỉ tối thiểu là 10. 

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 38:  

           Khoản 2. Đối với những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt "Xuất sắc", loại tốt 

nghiệp sẽ giảm 1 bậc nếu rơi vào một trong các trường hợp sau (nếu vi phạm nhiều hơn thì 

cũng chỉ xét giảm 1 bậc):  

- Có thời gian học tập tại Trường vượt quá 02 học kỳ so với thời gian thiết kế được quy 

định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế này.  

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

- Có số tín chỉ học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ toàn khóa. 

- Điểm rèn luyện toàn khóa học < 75 điểm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với 

Quyết định này đều được bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, ĐTĐH (Ta). (Đã ký) 
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