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HƯỚNG DẪN 
Thực hiện qui chế đào tạo Trung cấp và Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ 

 

Căn cứ thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc 

theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra; thi, xét công nhận tốt 

nghiệp; 

Căn cứ Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình 

độ Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-CĐĐLHCM ngày 04 tháng 07 năm 

2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh; 

Phòng Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo mới cho các đối tượng là học 

sinh Trung cấp (TC) và sinh viên Cao đẳng (CĐ) chính quy tuyển sinh từ khóa 2017 

theo phương thức tích lũy tín chỉ như sau: 

 

I. Thời gian đào tạo: 

Tuỳ thuộc trình độ, thời gian khoá học được quy định như sau: 

- Đào tạo trình độ cao đẳng: 2,5 năm; 

- Đào tạo trình độ trung cấp: 1,5 năm. 

 

II. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun, học và thi lại 

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun 

Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun khi bảo đảm các điều kiện sau: 

- Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài 

học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học, mô-đun được quy định trong 

chương trình môn học, mô-đun; 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang 

điểm 10; 

- Còn số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định tại khoản 2 mục II 

này. 

2. Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun 

a) Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, nếu điểm môn 

học, mô-đun chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kỳ thi khác do 

trường tổ chức; 

b) Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính 

số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó, trường hợp có lý do chính đáng thì 

không tính số lần dự thi và được hiệu trưởng bố trí dự thi ở kỳ thi khác. 

3. Học và thi lại 

a) Người học phải học và thi lại môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

- Không đủ điều kiện dự thi; 



 

- Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun nhưng điểm môn học, mô- đun 

chưa đạt yêu cầu; 

b) Người học thuộc diện phải học và thi lại không được bảo lưu điểm, thời gian 

học tập của môn học, mô-đun lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện dự thi 

được quy định tại khoản 1 mục II này mới được dự thi kết thúc môn học, mô-đun; 

c) Người học được quyền đăng ký học lại đối với các môn học, mô-đun bị điểm 

D, D+ theo quy định tại khoản 2 mục III của hướng dẫn này để cải thiện điểm trung 

bình chung tích lũy. 

 

III. Cách tính điểm môn học, mô-đun, điểm trung bình chung học kỳ/năm 

học/khóa học và quy đổi điểm môn học, mô-đun 

1. Điểm môn học, mô-đun 

a) Điểm môn học, mô-đun bao gồm: 

 Điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4; 

 Điểm thi kết thúc môn học, mô-đun có trọng số 0,6. 

b) Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra 

thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó: 

  Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1; 

  Điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; 

c) Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 

trở lên. 

2. Quy đổi điểm môn học, mô-đun 

a) Điểm môn học, mô-đun được tính theo khoản 1 Điều III này: 

 Thang điểm 10 sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển 

thành điểm chữ như sau: 

 

Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 Xếp loại 

8.5 - 10 A 4.0 giỏi 

7.8 - 8.4 B+ 3.5 
khá 

7.0 - 7.7 B 3.0 

6.3 - 6.9 C+ 2.5 trung 

bình 
5.5 - 6.2 C 2.0 

4.8 - 5.4 D+ 1.5 trung 

bình yếu 
(có thể đăng ký 

học cải thiện) 4.0 - 4.7 D 1.0 

3.0 - 3.9 F+ 0.5 
kém 

0.0 - 2.9 F 0.0 
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3. Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình 

chung tích lũy: 

Công thức tính: 
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+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung 

tích lũy; 

+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun; 

+ ai: là điểm can môn học, mô-đun thứ i; 

+ ni: là số tín chỉ can môn học, mô-đun thứ i; 

+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học, 

mô-đun đã tích lũy. 

Ghi chú: Các hình thức cho điểm như sau: 

 Điểm kiểm tra tại lớp số nguyên 

 Điểm trung bình các điểm kiểm tra làm tròn đến một chữ số thập phân 

 Điểm thi kết thúc môn học làm tròn đến một chữ số thập phân 

 Điểm tổng kết môn học làm tròn đến một chữ số thập phân 

 

IV. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học 
1. Cảnh báo kết quả học tập: được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho 

người học có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt 

nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả 

học tập của người học được dựa trên các điều kiện sau: 

a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt: 

  Dưới 1,20 đối với người học năm thứ nhất,  

  Dưới 1,40 đối với người học năm thứ hai,  

  Dưới 1,60 đối với người học năm thứ ba; 

b) 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; 

c) Tổng số tín chỉ của các môn học, mô-đun bị điểm F+, F còn tồn đọng tính từ 

đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ; 

d) Số lần cảnh báo kết quả học tập không vượt quá 2 lần. 

Ghi chú: Bên cạnh việc cảnh báo kết quả học tập của phòng Đào tạo, đề nghị 

giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ chú ý theo dõi và nhắc nhở sinh viên chọn lựa 

đăng ký học lại một số môn học, mô-đun bị điểm D, D+
 để cải thiện điểm trung bình 

chung tích lũy. 

2. Buộc thôi học 

Sau mỗi học kỳ, người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường 

hợp sau đây: 

a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của hiệu 

trưởng; 

b) Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình;  

c) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học. 

 

 

 



 

3. Tự thôi học 

Người học không thuộc diện bị buộc thôi học, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách 

nhiệm theo quy định, nếu thuộc một trong các trường hợp sau được đề nghị trường cho 

thôi học: 

a) Người học tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do thời 

gian còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định; 

b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được hiệu trưởng 

chấp thuận. 

 

V. Điều kiện tốt nghiệp 
Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

a) Tích lũy đủ số mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho chương trình; 

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 

2,00 trở lên; 

c) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun 

thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định; 

d) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Có đơn gửi nhà trường 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; 

e) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật 

chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước 

khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó. 

 

VI. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận 

kết quả học tập, bằng tốt nghiệp 

1. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận 

kết quả học tập 

a) Người học được công nhận tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời trước khi cấp bằng tốt nghiệp; 

b) Người học được công nhận tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp bảng điểm theo 

từng môn học, mô-đun cho toàn khóa học. Trong đó ghi rõ ngành, nghề đào tạo, hình 

thức đào tạo; kết quả và lý do môn học, mô-đun được miễn trừ, bảo lưu điểm; điểm 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, điểm trung bình chung học tập toàn khóa học, xếp 

loại tốt nghiệp, khen thưởng và kỷ luật, lý do hạ mức xếp loại tốt nghiệp (nếu có); 

c) Bảng điểm được cấp sau khi người học có quyết định công nhận tốt nghiệp, 

muộn nhất trong ngày trao bằng tốt nghiệp; 

d) Người học chưa được công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận kết quả 

học tập các môn học, mô-đun đã học trong chương trình của trường, trong đó phải ghi 

rõ hình thức đào tạo và lý do người học chưa được công nhận tốt nghiệp. 

2. Người học được cấp bằng tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

  Được công nhận tốt nghiệp; 

  Đạt các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh, Tin học theo quy định chuẩn đầu ra 

tiếng Anh và Tin học của Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM. 

 

Nơi nhận: 
- BGH; 

- Các khoa, phòng; 

- TB HSSV; 

- Web; 

- Lưu: VT, P.ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 

Phạm Xuân Khang 



 

 


