BO GLkO DUC vA DAO TO
TRIRING BA! HQC MO
THANH PRO HO cHI MINH
S&fl5/QD-DHM

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - do - Hnh phüc
Thànhph6 Hc C/il Minh, ngày , V ihángf nám 2020

QUYET BINH
Ban hành Quy djnh dAng k mon hçc
HIEU TRIfONG TRTJOG D31 HQC MO THANH PHO HO Cm MINH
Can cz- Quylt djnh S6 389rITg ngày 26 tháng 7 nám 1993 cza The tzthng hInh phz
v vic thành lap Dgi hQc Ma Ban cong Than/i ph6 H Ciii Minh,
Can cz- Quylt djnh s6 146/2006/QD-77'g ngày 22 tháng 6 nám 2006 cza Thã tzcóng
Ghlnh p/ia v viêc chuyln sang loai hInh trzthng dgi hQc cong lap vOi ten gi là Trwông Dgi
hoc Mi Thành p/i6 Lid C/il Minh,
Can thLut Giáo dyc dQi hQc nàm 2012 và Luát tha dli, bl sung inQt sl diu cza Lut
Giáo dyc dcii hQc nám 2018,
Can cz Nghj djnh sl 99/2019/ND-CF ngày 30 thang 12 nám 2019 cüa Chlnh phz quy
djnh chi tilt và hwóng dn thi hành rnt sl diu cáa Lui sz'ra dli, bd sung mt sl diu cza
Lut Giáo dyc dgi hQc;
2án th Quylt djnh sl 43/2007/QD-BGD&DT ngày 15 tháng 8 nám 2007 cza Bó
trzróng Bó Giáo dyc và Dao tao ban han/i Quy c/il dào tgo Dgi hQc và Cao dcng h chin/i
quy theo h thIng tin c/il và dwc sza dli, bd sung mt sl diu theo Thông tw 57/2012/77BGDDTngày 27 tháng 12 nám 2012 cza Bô Giáo duc và Dào tgo,
Can c& Quy din/i dào tgo dgi hc h chin/i quy theo h thIng tin c/il hin han/i cza
Trzthng Di hQc Mb Than/i phI Hd C/il Minh;
Xét d nghj tgi tb trInh sl 3O2. /QLDTngày 4

tháng ' nám 2020 cza Trzr&ng

phdng Quán l dào to v vic ban hành Quy djnh dáng k) mOn hQc.

QUYET D!NH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh dAng k mon hQc.
Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti ngày k.

2
f)iu 3. Các Ong (Ba) Tnr&ng phông Quàn 1 dào tao, Giám dc Trung tam Quãn 1 H

t1ing thông tin, lãnh dao các khoa và lAnh do các don vj cO lien quan chju ách nhim thi hinh
quyt dinh nay.!.

Noin1sn:
-Nhudiu 3 (dé thu'chiên)
- Luu: VT, QLDT. OB

BO GAO DT.)C VA DAO TO

TRUNG DAI HQC MO
THANH PHO HO Ciif MINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc

QUY D!NH
Bang k mon hçc
(Kèin t/ieo Quyé'I jn/i s RSY /QD-DHM ngày I tháng ." nain 2020
cüa Hiu tru-&ng Trzrôiig Dgi hQc Mó Than/i phô Ho C/il Miiuli,,)

Diu 1. Pham vi diêu chinh và di tung áp drng
1.

Van bàn nay áp diing cho dào tao dai hçc chInh quy t?i Trix?mg Dai hoc M&

Thành ph H ChI Mirth (sau dày gçi là Truông).
2.

Quy djnh nay áp ding tr närn hc 2020-2021.

Diu 2. Giãi thIch tfr ngü
1.

Sinh viên: Tt câ sinh viên chmnh quy con trong thai gian t6i da dixcrc phép hçc

tai Trurng.
2.

Sinh viên chIrih khóa: sinh viên clang hc t'rong thri gian thiêt kê cüa khóa

3.

Däng k mon hçc tnrc tuyn: hInh thrc clang k mOn hoc. qua mang internet.

hoc.

Phong Quàn l dào tao cong b6 cong khai k hoach clang k mon hc trrc tuyn vào dAu
mi hc kS' trên trang thông tin din tir cüa Tnrang và cUa PhOng Quàn 1 dào tao.
4.

Bang k mon hc muon: hInh thrc clang k mOn hc trrc tip tai PhOng Quân

l dào tao và dugc thirc hin trong hai tu.n d.0 cüa hc kS'.
5.

Hc cài thin: sinh viên dä cO kt qua mon hc dat mun clang k hc 'ai d có

kt qua cao han.
6.

Hc vtrçt: sinh viên chInh khóa clang k mon hc cüng vài khóa trên.

7.

Hçc lai: sinh viên clang ky hc lai mon bce không dat cUng vâi khóa sau.

8.

Hc k ch.Inh: Hoc k' I va hoc k' 2 cüa rni nãrn hoc.

9.

Hçc k' phv: Hc kS' 3 cia ni nãm hoc.

Diu 3. Dàng k mon hc trlic tuyên
1.

Quy dlnh chung

a)

Sinh viên clang k mOn hc theo chi.rang trInh dào tao ngành — khóa hçc dã

d.rqc ban hành (tham khào tai miIc Chi.rang trinh dào to dang t?i trang thông tin din tt
cUa khoa). Các mon hoc däng k phãi dung ten mon hoc, ma mon hc và s tin chi quy
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djnh. Sinh viên dang k5' mon h9c 1i cüng vOi khOa sau cAn phâi thani khão them danh
milc mon hc t11Yng dirong — thay th cUa Truông.
b)

Sinh viên phâi dcc k quy djnh dang k mon hoc, ttr vAn vôi C vAn hc tp

truàc khi quyt djnh dãng k mon hc trc tuyên.

c

c)

s6 tin chi ti da drgc dang k trong mt hc ks': 30 tIn chi.

d)

Sinh vien không duçrc dang k mon hc tràng th&i khOa biu. Các trix&ig hcrp

dang k trüng th&i khóa biu (h thong dang k mOn hc có thông báo rthc nh&) sê

không d.rçxc Phông Quàn 1 dão tao giãi quyt dMu chinh lop hoc.
d)

Sinh viên khOng dang k)" nhUng mon hc chua cO kt qua thi.

e)

Sinh viên dang k hc cài thin thr9c lay diem cao nhAt trong các IAn thi

2.

Quy djnh áp dçrng cho sinh viên chirih khóa

a)

Sinh viên chInh khóa CO hc lirc binh thuông (dim trung binh tIch lüy dn

hc k' trixâc lin k tr 2,00 trâ len theo thang dim 4 dci vài khóa 2016 tr& v sau) phãi
clang k? t& thiu 14 tIn chi ô hc k5r chInh (trà hçc k)' cui khóa hoc).
b)

Sinh viên chInh khóa clang trong thii gian bj xp hang hc 1irc yu (diem trung

binh tich lUy dn hc k' truâc lin k dzài 2,00 theo thang dim 4 dôi vài khóa 2016 trâ
v sau) clang k Mi thiu 10 tin chi a hc kr chInh (trir hçc k' cu61 khóa hoc).
c)

Không quy dinh s tIn chi Mi thiu i hçc k' phi.

d)

Sinh viên chfnh khóa phãi clang k các mon tMng Anh không chuyên tn.ràc khi

clang k các mon hc con lai cüa thxi khOa biu. Tnrmg th chiic cho sinh viên tr khóa
2019 trâ v sau clang k 6 tin chi (hai cAp d) ting Anh âhc kS' chInh, 3 tIn clii (met

cAp d) ting Anh ô hc kr phu. Các sinh viên tr khóa 2018 tr& v trtràc clang k iiit cap
d ti&lg Anh a hçc k' chInh, không Mt buOc clang k tMng Anh a hcc kS' phw
d)

Sith viên chInh khóa mu6n hc ruçt phãi lam don d nghj ducic hçc vxcrt và

drçic c vAn hçc tp phê duyt. Sinh viên np don clang k3' hc vxçit dA di.rçic c6 vAn hc
tp cho phép cho Trung tam Quãn l h th6ng thông tin d &rçlc dAng k mon hoc.
Diu 4. BAng k mOn hçc muon
1.

DAng k mOn hc muon dành cho các sinh viên mun diu chinh kh6i hxcing

dang k hc tp sau khi h& th?ri gian clang k mOn hc trrc tuyn: hüy mOn hoc, clang k
them mOn hoc.
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2.

Phông Quãn 1 dào to giâi quyt buy mon hçc cho các tmOng hQp ciii th 1it

kê di..rói day:
a) Trüng ljch hçc do nhã trlx&ng thav di thai khóa biéu sau khi sinh vién dã
dãng k mon hçc;
b)

Mon h9c dã dang k nhrng nha tnràng khong ma lap do không dü si so tOi

thiu theo quy djnh;
c)

Sinh vién ducc nhà truông cho phép rnin mon h9c trong cüng hQc kS'. Tnrng

hçxp nay sinh viên lam thu tVc hoãn h9c phi tmoc 2/3 thai gian h9c cüa mon h9c;
d)

Sinh viên bj tai nn dt xut hoc n&m vin trong thai gian dài, khOng th theo

h9c h9c k' dã dàng k mon h9c. Tnrng hçp nay sinh viên phâi Co giây xác nhn cüa cci
quan y t& cp qun, huyn trâ len cap;
d)

Gia dInh gp thiên tai dt xut, không th theo hçc h9c kS' áã dang k".

Tnr&ng hçp nay sinh viên phái cO giy xãc nhn cüa UBND cp qun, huyn trâ len cap;
e)

Sinh viên phãi nhp ngü, không th tham gia hçc kS' cia dang k mon hçc.

Truäng hçip nay sinh viên phâi có giy gçi nh.p ngQ.
3.

PhOng Quân l dào to giãi quyt dang k them mon hçc vào các lap hc ch.ra

dy si s cho các tnr&ng hcxp:
a)

Sinh vien có kât qua thi không dt cüa mOn hçc dang k h9c hçc kS' trir&c do

sau khi cia kt thüc thai gian dang k mOn h9c trtrc tuyên;
b)

Sinh vien bj tthng ljch h9c do nhà tnr?mg thay di thai khóa biu;

c)

Sinh viên dang k b sung them mOn h9c d dü khi lucmg tin chi t6i thiu do

mon h9c cia dang k không dtrgc mô lop.
Diu 5. Các quy djnh khác
1.

Sinh vien dong hçc phi theo thai gian quy djnh cüa Tnrang. Các trizang hp

khong dóng hçc phi ho.c dOng hQc phi tr h?n sê bj khóa ma s sinh viên h9c kS' k tip.
2.

Sinh viên bi khóa ma s sinh viên lam thu tic ma ma so sinh viên ti PhOng

Quân l dão to theo thai gian quy djnh thông bão du mi hçc ks'.
3.

Các tnx6ng hqp xin tm nghi h9c vi l do cá nhân sau khi cia kt thüc thai gian

dang k mOn hQc trc tuyn (không thuôc các dim d, ci, e khoãn 2, diu 4) phãi dóng h9c
phi theo quy dtnh.
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4.

Sinh viên in phiu np tin theo mu trên h th6ng Dãng k mon hçc trrc

tuyn và dOng hçc phi ti Ngân hang Dông A, Ngân hang Nam A hoc Ngan hang NOng
nghiêp vâ Phát trin nông thôn Chi nhánh Trung tam Sài Gôn.

