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THƯ CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

GỬI CÁC EM SINH VIÊN NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2018-2019 

 

Các em sinh viên thân mến! 

Đại học Huế đóng trên vùng đất Cố Đô Huế với bề dày truyền thống hiếu học, 

hơn 60 năm xây dựng và phát triển, là nơi ươm mầm nhân tài và đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ 

mạnh ở miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Trong quá trình xây dựng và phát 

triển, Đại học Huế luôn khẳng định vị thế của mình trong đời sống chính trị - xã hội 

của đất nước, đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế, là niềm tự hào của 

người dân xứ Huế và nhân dân cả nước. Chính từ giảng đường đại học, các thế hệ 

thầy giáo, cô giáo và sinh viên Huế đã làm nên diện mạo của một thành phố tri thức, 

thành phố học đường.  

Bước vào năm học mới 2018-2019, Đại học Huế vui mừng chào đón hơn 12 

ngàn sinh viên năm thứ nhất, là những học sinh ưu tú của các trường trung học phổ 

thông trên toàn quốc trúng tuyển, trở thành những thành viên mới trong ngôi nhà 

chung Đại học Huế. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, quý 

thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và lao động của Đại học Huế, thầy nhiệt liệt 

chúc mừng tất cả các em. 

Các em sinh viên thân mến! 

Sinh viên Đại học Huế ngày nay luôn kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang 

của các thế hệ sinh viên đi trước. Phát huy tinh thần hiếu học, rèn đức, luyện tài, coi 

học tập là chìa khoá mở cửa đi vào tương lai, phấn đấu khắc phục khó khăn, đi sâu 

nắm bắt những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để phục vụ đất nước, 

không thoả mãn và bằng lòng với những kiến thức hạn hẹp trong sách vở; luôn đoàn 

kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nghiên cứu, chia sẻ khó khăn gian 

khổ với đồng bào, nhân dân cả nước. Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với 

xã hội là phương châm hành động của mỗi sinh viên chúng ta. Các em sinh viên 

luôn sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo trong lúc bản thân mình đang gặp khó khăn, sẵn 

sàng hành động để giúp đỡ đồng bào khi bị thiên tai lũ lụt, sẵn sàng hiến máu tình 



nguyện để giúp đỡ bệnh nhân hiểm nghèo, tích cực tham gia vào các hoạt động xã 

hội, tình nguyện... đó là nét đẹp đáng trân trọng của sinh viên Đại học Huế. Các 

hoạt động xã hội của sinh viên không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội mà 

còn là môi trường để các em học tập, phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng góp phần 

nâng cao vị trí của sinh viên trong xã hội.  

Trở thành sinh viên của Đại học Huế là niềm vinh dự, tự hào của bản thân các 

em, của gia đình và xã hội, thầy mong các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu 

nước, hiếu học, đoàn kết thân ái phấn đấu không ngừng vì tương lai tương sáng của 

các em và Tổ quốc thân yêu. Các em có nhận thức chính trị đúng đắn, tư tưởng ổn 

định, nhạy bén tiếp thu cái mới, cái đẹp, giàu ước mơ và hoài bão, có ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện; chăm chỉ học tập, nghiên cứu khoa học, chủ động chuẩn bị hành 

trang bước vào tương lai. Ngoài ra, các em cần học tốt ngoại ngữ, tin học, trau dồi 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn và chủ động nắm bắt nhu cầu xã hội trong xu thế hội 

nhập quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao thể chất, tự rèn luyện những 

kỹ năng sống cho bản thân, khắc phục khó khăn trong cuộc sống để vươn lên học tập 

tốt, sống giản dị, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cuộc sống sinh viên. 

Bước vào năm học mới 2018-2019, thầy chúc các em học giỏi, đạt được nhiều 

thành tích cao trong mọi lĩnh vực, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của sinh viên 

Đại học Huế. 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2018 

GIÁM ĐỐC 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 

 



KHÁI QUÁT VỀ ĐẠI HỌC HUẾ 

 

Đại học Huế được thành lập tháng 4 năm 1994 theo Nghị định 30/CP của Thủ 

tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các trường đại học và cao đẳng 

trên địa bàn thành phố Huế. Đại học Huế kế thừa truyền thống Viện Đại học Huế ra 

đời từ năm 1957 và cụ thể được tóm lược các mốc lịch sử phát triển như sau: 

Viện Đại học Huế được thành lập ngày 01/3/1957. Sự ra đời của Viện Đại học 

Huế là một mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của nền giáo dục Đại học 

Việt Nam: đây là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên ở miền Trung được khai sinh và 

cũng là một trong những Viện Đại học có bề dày truyền thống, có quá trình xây 

dựng lâu dài ở nước ta. 

Năm 1957, Viện Đại học Huế có 4 phân khoa: đó là: Khoa học, Sư phạm, Văn 

khoa và Luật khoa. Hai năm sau (1959), một phân khoa mới được thành lập là Y khoa. 

Năm 1975, sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, Viện Đại học Huế có 

sự thay đổi về mô hình tổ chức và quản lý. Tổ chức Viện không còn, thay vào đó là 

mô hình trường độc lập trực thuộc các bộ chủ quản gồm Trường đại học Tổng hợp, 

Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y khoa. 

Năm 1994, sau 18 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể 

của đất nước trong giai đoạn mới, ngày 4/4/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 30/CP thành lập Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại 

học, cao đẳng trong khu vực. Một lần nữa Đại học Huế được tổ chức lại theo hướng 

xây dựng một Đại học đa lĩnh vực - mô hình phổ biến của Đại học Thế giới. Lúc này, 

Đại học Huế gồm có các đơn vị: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư 

phạm, Trường Đại học Nông Lâm (tiền thân là Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc được 

chuyển về Huế, sáp nhập thêm trường Cao đẳng Nông-Lâm-Súc Huế và đổi tên thành 

Trường Đại học Nông Lâm Huế), Trường Đại học Y khoa, Trường Đại học Nghệ 

thuật cùng các Trung tâm NCKH và đào tạo khác như: Trung tâm Đào tạo Từ xa 

(1995), Trung tâm Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học (1995). 



Năm 2002, trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế được thành lập 

theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ 

sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế (thành lập năm 1995). 

Năm 2004, trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế được thành lập 

theo Quyết định số 126/2004/QĐ-TTG ngày 13 tháng 07 năm 2004 của Thủ Tướng 

Chính phủ trên cơ sở sáp nhập các khoa, bộ môn ngoại ngữ của các trường thành 

viên Đại học Huế. 

Cũng trong thời gian này, các trung tâm khác được thành lập: Trung tâm Công 

nghệ thông tin, Trung tâm Học liệu. 

Năm 2005, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được thành lập trên cơ sở 

chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất Đại học Huế. 

Cũng trong thời gian này, Nhà Xuất bản Đại học Huế được thành lập. 

Năm 2006, ngày 03/5/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết 

định số 2155/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trên cơ 

sở Văn phòng đại diện Đại học Huế tại Quảng Trị được thành lập từ năm 2005 do 

Giám đốc Đại học Huế ký quyết định. 

Ngày 26/3/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 

334/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Y Khoa trực thuộc Đại học Huế thành Trường 

Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Huế. 

Theo quyết định số 1080/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế, ngày 

14/11/2007 Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học đã chính 

thức chuyển thành Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học. 

Năm 2008, Khoa Du lịch trực thuộc Đại Học Huế được thành lập theo quyết 

định 020/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ngày 14/1/2008 dựa trên yêu 

cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại Học Huế. 

Năm 2009, Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 

868/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế. 

Ngày 28/02/2013, theo Quyết định số 278/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế, 

Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ Đại học Huế được thành lập. 



Ngày 29/4/2014, Viện Công nghệ sinh học được thành lập theo quyết định số 

808/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở tách bộ phận Công nghệ sinh học 

ra khỏi Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế. 

Ngày 03/03/2015, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 

274/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Luật 

thuộc Đại học Huế.   

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế ngày nay đã phát triển 

lớn mạnh với 11 đơn vị đào tạo, gồm 8 trường đại học thành viên; 02 khoa trực thuộc 

và Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị; 10 trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu, 

phục vụ và Nhà xuất bản. Đại học Huế hiện nay là một trong 17 đại học trọng điểm 

quốc gia, đóng vai trò tiên phong, nòng cốt thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên 

và cả nước. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đại học Huế đang 

hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành một đại học nghiên cứu, ngang tầm 

các đại học lớn trong khu vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. 



SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Du lịch 
http://hat.hueuni.

edu.vn 
 

 
Khoa Giáo dục 

Thể chất 
http://fpe.hueuni.

edu.vn 
 

 

 

Phân hiệu ĐHH 
tại Quảng Trị 

http://qtb.hueuni.
edu.vn 

 

 

 

 

Trường Đại học 
Khoa học 

http://husc.hueun
i.edu.vn Trường Đại học 
Kinh tế 

http://hce.hueuni.
edu.vn 

Trường Đại học 
Nghệ thuật 

http://hufa.hueun
i.edu.vn 

 

 

Trường Đại học 
Ngoại ngữ 

http://hucfl.hueuni.
edu.vn 

 Trường Đại học 
Nông Lâm 

http://huaf.hueun
i.edu.vn 

 
Trường Đại học 

Sư phạm 
http://dhsphue.h

ueuni.edu.vn 
 
Trường Đại học 

Y Dược 
http://humed.hue

uni.edu.vn 
 

 

Trường Đại học 
Luật 

http://hul.hueuni.
edu.vn 

 

 

 

BAN  

GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG 

KHOA HỌC 

& ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG  

ĐẠI HỌC HUẾ 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Viện Tai nguyên 
& Môi trường 

http://iren.hueuni.
edu.vn 

Trung tâm Công 
nghệ Thông tin 

http://hitec.hueun
i.edu.vn 

 

Trung tâm GD 
Thường xuyên 
http://huecdt.edu

.vn 
 

Trung tâm GD 
Quốc phòng và 

An ninh 
http://gdqphue.e

du.vn 
 

 

Viện Công nghệ 
sinh học 

http://huib.hueuni.

edu.vn/ 

 

Nhà xuất bản 
Đại học Huế 

http://huph.hueu
ni.edu.vn 

Trung tâm  
Học liệu 

http://www.lrc-

hueuni.edu.vn 

 
Trung tâm Phục 

vụ sinh viên 
http://ssc.hueuni.

edu.vn 
 

 

Tạp chí Khoa 
học 

http://jos.hueuni.e

du.vn 

 

Trung tâm Giáo 
dục Quốc tế 

http://cie.hueuni.
vn 

 

Ban Tổ chức cán bộ 

Ban Cơ sở vật chất 

Ban Công tác  

học sinh,  

sinh viên 

Ban Hợp tác quốc tế 

Ban Kế hoạch 

 - Tài chính 

Ban Khảo thí và 

đảm bảo chất lượng 

giáo dục 

Ban Khoa học Công 

nghệ, Môi trường 

 

Ban Thanh tra  

và Pháp chế 

Ban Đào tạo 

Trường thành viên, 
phân hiệu, khoa trực 

thuộc 
 

Viện, Trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa 
học, các đơn vị phục 

vụ đào tạo 
  
 

Các ban chức năng 
 

Văn phòng 



Sứ mạng của Đại học Huế 

Sứ mạng của Đại học Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng 

việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học - công nghệ 

tiên tiến, hiệu quả. 

Tầm nhìn đến năm 2030 

Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu 

hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu 

vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng. 

Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu phát triển tổng quát của Đại học Huế đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030 là: Xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học nghiên cứu, một 

trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ chất lượng cao, với trọng tâm là các lĩnh 

vực mũi nhọn hàng đầu trong khu vực về khoa học sức khỏe, nông-lâm-ngư, môi 

trường, công nghệ sinh học, khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, nghệ thuật; đảm bảo 

sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đủ kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, chủ 

động thích ứng với môi trường làm việc hội nhập quốc tế năng động. 

 

 



LÃNH ĐẠO ĐẠI HỌC HUẾ, 

CÁC TRƯỜNG, KHOA VÀ PHÂN HIỆU 

 

 

 

I. BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

1. Giám đốc: 

PGS.TS. NGUYỄN QUANG LINH 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế 

Đt: 0234.3845.919 

Email: nguyenquanglinh@hueuni.edu.vn 

 

2. Các phó Giám đốc: 

1. Phó giám đốc phụ trách công tác học sinh, sinh viên 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG  

Phó Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan 

Đt: 0234.3936.101 - 0918913368 

Email: truongquytung@hueuni.edu.vn 

 

2. Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo 

PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG  

Phó Giám đốc Đại học Huế 

Đt: 0234.3.936.102- 0905790101 

Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn 

 

3. Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác Quốc tế 

TS. ĐỖ THỊ XUÂN DUNG  

Phó Giám đốc Đại học Huế 

Đt: 0234.3.938.728 - 0914418254 

Email: dtxdung@hueuni.edu.vn 



II. BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN, CÁC KHOA 

VÀ PHÂN HIỆU TRỰC THUỘC 

1. Trường Đại học Khoa học 

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Hoàng Văn Hiển 

 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Hà Văn Hành 

 TS. Võ Thanh Tùng (Phụ trách công tác HSSV) 

2. Trường Đại học Sư phạm 

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Lê Anh Phương 

 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (Phụ trách công tác HSSV) 

    PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận 

    PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân 

3. Trường Đại học Y Dược 

 P. Hiệu trưởng (PT): PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

 Phó Hiệu trưởng: GS.TS. Võ Tam (Phụ trách công tác HSSV) 

     PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng  

4. Trường Đại học Nông Lâm 

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Lê Văn An 

 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Thăng Long 

    PGS.TS. Lê Đình Phùng 

    PGS.TS. Trần Thanh Đức (Phụ trách công tác HSSV) 

5. Trường Đại học Nghệ thuật 

 Hiệu trưởng: TS. Phan Thanh Bình 

 Phó Hiệu trưởng: ThS. Đỗ Xuân Phú (Phụ trách công tác HSSV) 

6. Trường Đại học Ngoại ngữ 

 Hiệu trưởng: TS. Bảo Khâm 

 Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Tình (Phụ trách công tác HSSV) 

   PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung 

7. Trường Đại học Kinh tế 

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Văn Hòa 

 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trịnh Văn Sơn (Phụ trách công tác HSSV) 

     PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc   

    TS. Trương Tấn Quân 

 

http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=927
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=886
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1371
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1150
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1152
http://qldh.hueuni.edu.vn/index.php/frontend/user/detail/id/115
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1215
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=86
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=978
http://qldh.hueuni.edu.vn/index.php/frontend/user/detail/id/457
http://qldh.hueuni.edu.vn/index.php/frontend/user/detail/id/1067
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=54
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1036
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=121
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=56
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1505


8. Trường Đại học Luật  

 Hiệu trưởng: PGS.TS. Đoàn Đức Lương 

 Phó hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Duy Phương (Phụ trách công tác HSSV) 

    ThS. Trần Việt Dũng 

9. Khoa Du lịch - Đại học Huế 

 Khoa Trưởng: PGS.TS. Trần Hữu Tuấn  

 Phó Khoa trưởng: TS. Nguyễn Đức Cường (Phụ trách công tác HSSV) 

10. Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

 Khoa Trưởng; TS. Nguyễn Gắng 

 Phó Khoa trưởng; TS. Lê Trần Quang (Phụ trách công tác HSSV) 

11. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 

 Giám đốc: TS. Trương Chí Hiếu 

 

http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=105
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=95
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=313
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1429
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=107
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=1475
http://hueuni.edu.vn/thongtinlanhdao/showmember.php?MID=77


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

TT TÊN NGÀNH TT TÊN NGÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   

1 Luật  2 Luật kinh tế  

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT   

3 Giáo dục Thể chất 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

KHOA DU LỊCH   

5 Kinh tế 8 Du lịch 

6 Quản trị kinh doanh  9 Quản trị khách sạn 

7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   

11 Sư phạm Tiếng Anh 17 Ngôn ngữ Pháp 

12 Sư phạm Tiếng Pháp 18 Ngôn ngữ Trung Quốc 

13 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 19 Ngôn ngữ Nhật 

14 Việt Nam học 20 Ngôn ngữ Hàn 

15 Ngôn ngữ Anh 21 Quốc tế học 

16 Ngôn ngữ Nga   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   

22 Kinh tế  33 Thương mại điện tử 

23 Quản trị kinh doanh 34 Thống kê kinh tế 

24 Marketing 35 Kinh tế chính trị 

25 Kinh doanh thương mại 36 Kinh tế (Chất lượng cao) 

26 Tài chính - Ngân hàng  37 Kiểm toán (Chất lượng cao) 

27 Kế toán 38 
Hệ thống thông tin quản lý  

(Chất lượng cao) 

28 Kiểm toán 39 
Quản trị kinh doanh  

(Chất lượng cao) 

29 Quản trị nhân lực 40 
Tài chính - Ngân hàng 

 (Chất lượng cao) 



TT TÊN NGÀNH TT TÊN NGÀNH 

30 Hệ thống thông tin quản lý  41 

Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào 

tạo đồng cấp bằng với Trường Đại 

học Rennes I, Cộng hòa Pháp) 

31 Kinh doanh nông nghiệp 42 

Song ngành Kinh tế  - Tài chính (đào 

tạo theo chương trình tiên tiến, giảng 

dạy bằng tiếng Anh theo chương trình 

đào tạo của Trường Đại học Sydney, 

Australia) 

32 Kinh tế nông nghiệp 43 

Quản Trị Kinh Doanh (liên kết đào 

tạo với Viên Công nghệ Tallaght – 

Ireland) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM   

44 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 56 Thú y 

45 Kỹ thuật cơ - điện tử 57 Nuôi trồng thủy sản 

46 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 58 Quản lý nguồn lợi thủy sản 

47 Công nghệ thực phẩm 59 Công nghệ chế biến lâm sản 

48 Công nghệ sau thu hoạch 60 Lâm học 

49 Quản lý đất đai 61 Lâm nghiệp đô thị 

50 Khoa học Đất 62 Quản lý tài nguyên rừng 

51 Nông học 63 
Khuyến nông (song ngành Khuyến 

nông - Phát triển nông thôn) 

52 Bảo vệ thực vật 64 Phát triển nông thôn 

53 Khoa học cây trồng 65 Bệnh học thủy sản 

54 
Công nghệ rau hoa quả  

và cảnh quan 
66 

Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

55 
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - 

Thú y) 
67 Bất động sản 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT   

68 Sư phạm Mỹ thuật 72 Thiết kế thời trang 



TT TÊN NGÀNH TT TÊN NGÀNH 

69 Hội họa  73 Thiết kế nội thất  

70 Điêu khắc   

71 Thiết kế đồ họa   

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI 

QUẢNG TRỊ 
 

 

74 Công nghệ kỹ thuật môi trường 76 Kỹ thuật điện 

75 Kỹ thuật xây dựng 77 Kinh tế xây dựng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   

78 Sư phạm Toán học 86 Sư phạm Địa lý 

79 Sư phạm Tin học 87 Tâm lý học giáo dục 

80 Sư phạm Vật lí 88 Giáo dục Tiểu học 

81 Sư phạm Hóa học 89 Giáo dục Mầm non 

82 Sư phạm Sinh học 90 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

83 Giáo dục Chính trị 91 

Vật lí (Đào tạo theo chương trình 

tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh 

theo chương trình đào tạo của 

Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) 

84 Sư phạm Ngữ văn   

85 Sư phạm Lịch sử   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   

92 Đông phương học 104 
Công nghệ kỹ thuật điện tử, 

truyền thông 

93 Triết học 105 Kiến trúc 

94 Lịch sử 106 Công tác xã hội 

95 Xã hội học 107 Quản lý tài nguyên và môi trường 

96 Báo chí 108 Hán - Nôm 

97 Sinh học 109 Ngôn ngữ học 

98 Công nghệ sinh học 110 Văn học 

99 Vật lí học 111 Toán học 



TT TÊN NGÀNH TT TÊN NGÀNH 

100 Hóa học 112 Toán ứng dụng 

101 Địa lý tự nhiên 113 Kỹ thuật địa chất 

102 Khoa học môi trường 114 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 

103 Công nghệ thông tin 115 Địa chất học 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC   

116 Y đa khoa 121 Điều dưỡng 

117 Răng - Hàm - Mặt 122 Kỹ thuật hình ảnh y học 

118 Y học dự phòng 123 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 

119 Y học cổ truyền 124 Y tế công cộng 

120 Dược học   

 

 



 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  

 

TT TÊN NGÀNH TT TÊN NGÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Văn học Việt Nam 10 Quang học 

2 Ngôn ngữ học 11 Hoá hữu cơ 

3 Lịch sử thế giới 12 Hoá phân tích 

4 Dân tộc học 13 Khoa học máy tính 

5 Sinh lý học người và động vật 14 Lịch sử Việt Nam 

6 Sinh lý học thực vật 15 Hoá lý thuyết và hoá lý 

7 Vật lý chất rắn 16 Quản lý tài nguyên và môi trường 

8 Địa chất học 17 Công nghệ sinh học 

9 Đại số và lý thuyết số   

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Công nghệ sinh học 14 Triết học 

2 Dân tộc học 15 Vật lý chất rắn 

3 Địa chất học 16 Động vật học 

4 Địa lý tài nguyên và môi trường 17 Hoá hữu cơ 

5 Khoa học máy tính 18 Hoá lý thuyết và hoá lý 

6 Khoa học môi trường 19 Hoá phân tích 

7 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 20 Hoá vô cơ 

8 Ngôn ngữ học 21 Lịch sử thế giới 

9 Quản lý tài nguyên và môi trường 22 Lịch sử Việt Nam 

10 Quang học 23 Lý luận văn học 

11 Sinh học thực nghiệm 24 Văn học Việt Nam 

12 Kiến trúc 25 Kỹ thuật địa chất 

13 Toán ứng dụng 26 Sinh thái học 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Lịch sử Việt Nam 7 Lý luận và PP dạy học môn Vật lý 

2 Hoá lý thuyết và hoá lý 8 Động vật học 

3 Đại số và lý thuyết số 9 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

4 
Lý luận và PP dạy học bộ môn  

Toán học 
10 

Lý luận và PP dạy học bộ môn 

Sinh học 

5 Lý luận văn học 11 Hoá vô cơ 

6 Thực vật học 12 Địa lý tự nhiên 

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Thực vật học 15 
Lý luận và PP dạy học bộ môn  

Địa lý 

2 Hoá hữu cơ 16 
Lý luận và PP dạy học bộ  

môn Hoá học 

3 Hoá lý thuyết và hoá lý 17 
Lý luận và PP dạy học bộ  

môn Lịch sử 

4 Hoá phân tích 18 
Lý luận và PP dạy học bộ  

môn Sinh học 

5 Hoá vô cơ 19 
Lý luận và PP dạy học bộ môn  

Văn - tiếng Việt 

6 Lịch sử thế giới 20 
Lý luận và PP dạy học bộ môn 

 Vật lý 

7 Lịch sử Việt Nam 21 Quản lý giáo dục 

8 Lý luận văn học 22 Văn học nước ngoài 

9 Văn học Việt Nam 23 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

10 Đại số và lý thuyết số 24 
Lý luận và PP dạy học bộ 

 môn Toán 

11 Toán giải tích 25 Giáo dục học 

12 Địa lý tự nhiên 26 Hình học và tôpô 



13 Tâm lý học 27 Địa lý học 

14 Động vật học   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Quản trị kinh doanh 3 Kinh tế chính trị 

2 Kinh tế nông nghiệp   

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Quản trị kinh doanh 3 Kinh tế chính trị 

2 Kinh tế nông nghiệp 4 Quản lý kinh tế 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Chăn nuôi 5 Quản lý đất đai 

2 Khoa học cây trồng 6 Lâm sinh 

3 Phát triển nông thôn 7 Thú y 

4 Bảo vệ thực vật 8 Nuôi trồng thuỷ sản 

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Bảo vệ thực vật 6 Nuôi trồng thuỷ sản 

2 Chăn nuôi 7 Phát triển nông thôn 

3 Kỹ thuật cơ khí 8 Quản lý đất đai 

4 Khoa học cây trồng 9 Thú y 

5 Lâm học 10 Công nghệ thực phẩm 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 
Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Tiếng Anh 
  

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 
Lý luận và PP dạy học bộ môn 

Tiếng Anh 
3 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 

2 
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ 

môn Tiếng Pháp 
4 Ngôn ngữ tiếng Pháp 

http://hucfl.edu.vn/vi/data/2017/3/Chuy%C3%AAn_ng%C3%A0nh_L%C3%BD_lu%E1%BA%ADn_Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_d%E1%BA%A1y_h%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%99_m%C3%B4n_Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p.pdf
http://hucfl.edu.vn/vi/data/2017/3/Chuy%C3%AAn_ng%C3%A0nh_L%C3%BD_lu%E1%BA%ADn_Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_d%E1%BA%A1y_h%E1%BB%8Dc_b%E1%BB%99_m%C3%B4n_Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p.pdf
http://hucfl.edu.vn/vi/data/2017/3/Chuy%C3%AAn_ng%C3%A0nh_Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p.pdf


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC   

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Ngoại tiêu hoá 6 Nội thận - tiết niệu 

2 Sản phụ khoa 7 Chẩn đoán hình ảnh 

3 Nội - Tim mạch 8 Y tế công cộng 

4 Nội tiêu hoá 9 Ngoại tiết niệu 

5 Nội - Nội tiết 10 Nhi khoa 

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Chẩn đoàn hình ảnh 7 Sản phụ khoa 

2 Huyết học và truyền máu 8 Tai Mũi Họng 

3 Nội khoa 9 Y học chức năng 

4 Ngoại khoa 10 Y tế công cộng 

5 Nhi khoa 11 Răng Hàm Mặt 

6 Y học cổ truyền 12 Dược lý – Dược lâm sàng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT    

I. Đào tạo trình độ Tiến sĩ 

1 Luật kinh tế   

II. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Luật kinh tế   

KHOA DU LỊCH    

I. Đào tạo trình độ Thạc sĩ 

1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   

 

 

 

 

 



HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN 

 

I. HỌC BỔNG TÀI TRỢ 

1. Học bổng Nguyễn Trường Tộ: Là chương trình trợ giúp giáo dục do 

VNHelp tài trợ. Đối tượng: sinh viên nghèo, có học khá trở lên; số lượng: 140-150 

học bổng; giá trị: 200 USD/học bổng. 

2. Học bổng Keidanren & JBAV (Học bổng của hiệp hội doanh nghiệp 

Nhật Bản trao tặng): Đối tượng: sinh viên học giỏi; số lượng: 24 học bổng; giá trị: 

200 USD/học bổng. 

3. Học bổng Sam Sung: Học bổng do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea 

Foundation) trao tặng cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Đối tượng: sinh viên 

nghèo, học khá trở lên các ngành Hàn Quốc học, Tiếng Hàn, Công nghệ, Kỹ thuật; 

số lượng: 10 học bổng; giá trị: 200 USD/học bổng. 

4. Học bổng Nguyễn Quang Phục: Học bổng do thầy giáo Nguyễn Quang 

Phục (Na Uy) trao tặng. Đối tượng: sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; số lượng: 

tùy theo từng năm (khoảng 40 học bổng/năm); giá trị: Từ 2.000.000 đến 12.000.000 

VNĐ/học bổng. 

5. Học bổng Vallet (Tổ chức gặp gỡ Việt Nam): Đối tượng: sinh viên học 

giỏi, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình các môn từ 7,5 điểm trở lên 

trong 03 học kỳ gần nhất, chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học; 

số lượng: 60 học bổng; giá trị: 13.000.000 VNĐ/học bổng. 

6. Học bổng Fuyo (Nhật Bản): Đối tượng: Sinh viên có điểm trung bình 

chung học tập từ 7.5 trở lên (theo niên chế), 3.00 trở lên (theo tín chỉ) và xếp loại 

rèn luyện từ loại tốt trở lên (ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn); số 

lượng: 03 suất học bổng; giá trị: 300 USD/ học bổng. 

7. Các học bổng khác: Học bổng Khuyến khích tài năng sinh viên Đai học 

Huế; quỹ học bổng Vừ A Dính; Hiệp hội ngành nghề truyền thống Hàn Quốc; Học 

bổng Panasonic 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI 

1. Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders: Đối tượng: dành cho sinh viên 

năm thứ nhất ngành Kinh doanh, Quản trị, Kỹ thuật hoặc Khoa học tự nhiên (website: 

www.scholarshipandmore.org). 

http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/le-trao-hoc-bong-van-hoa-nghe-thuat-cua-hiep-hoi-nganh-nghe-truyen-thong-cua-han-quoc-ktss.html
http://www.scholarshipandmore.org/


2. Học bổng Lotus: Đối tượng: dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ, nhân viên hành chính và đào tạo (website: 

http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1367&a=884). 

3. Học bổng Australian Awards Scholarship: Đối tượng: dành cho giảng 

viên và cán bộ nghiên cứu (website: www.asdiv.edu.vn). 

4. Học bổng Fulbright Program: Đối tượng: bao gồm các chương trình học bổng 

đại học và sau đại học thuộc các ngành khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế (website: 

http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html). 

5. Học bổng Vietnam Education Foundation (VEF): Đối tượng: bao gồm 

Chương trình học bổng sau đại học và Chương trình học giả thuộc các ngành khoa 

học tự nhiên, khoa học cơ bản, y học, môi trường, công nghệ và kỹ thuật. các ngành 

Khoa học (Tự nhiên, Vật lý, Môi trường), Toán học, Y học (Sức khỏe công cộng, 

Dịch tễ học, Miễn dịch), Kỹ thuật, và Công nghệ (Công nghệ thông tin). Ưu tiên các 

lĩnh vực nghiên cứu về thay đổi khí hậu, năng lượng hạt nhân (website: 

www.vef.gov). 

6. Học bổng Japanese Government Scholarship (MEXT): Đối tượng: Dành 

cho các ứng viên theo học chương trình Thạc sĩ với chuyên ngành phù hợp với các 

trường Đại học ở Nhật Bản (website: http://www.mext.go.jp). 

7. Học bổng dự án SHARE: Được truyền cảm hứng bởi tiến trình cải cách 

giáo dục Bologna và học bổng Erasmus, SHARE đã thành lập hệ thống học bổng 

với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai 

trong khu vực ASEAN. 500 học bổng sẽ được cấp qua 4 đợt trong đó 400 học bổng 

được cấp cho các khóa học lưu động giữa các đại học trong khu vực và 100 học 

bổng cho các sinh viên ASEAN theo học tại các trường Đại học Châu Âu. Cùng với 

việc hỗ trợ các khóa học lưu động, các học bổng được thiết kế để kiểm tra khả năng 

áp dụng của hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa các cơ sở giáo dục khu vực ASEAN 

(ACTS) và hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa cơ sở giáo dục ASEAN và EU, từ đó 

các tín chỉ sinh viên nhận ở cơ sở giáo dục nước ngoài sẽ được công nhận khi trở về 

nước. (Chi tiết xem tại địa chỉ www.share-asean.eu). 

 

 

  

 

http://www.asdiv.edu.vn/
http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html
http://www.vef.gov/
http://www.mext.go.jp/
http://www.share-asean.eu/


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CHÍNH TRONG NĂM TỔ CHỨC 

CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

1. Lễ hội Xuân hồng (chương trình hiến máu tình nguyện); Chương trình Xuân yêu 

thương; Dạ hội sinh viên chào đón năm mới. 

2. Hội thi nhảy dân vũ quốc tế và Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 26/3; 

Ngày hội Cán bộ Đoàn - Hội và các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

TNCSHCM 26/3. 

3. Giải Bóng đá sinh viên Nam, Nữ (7 người); Giải Bóng chuyền sinh viên Nam, 

Nữ; Giải “Cờ vua - Cờ tướng” sinh viên; Giải Cầu lông... 

4. Các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm sinh viên; Sàn giao dịch việc làm cho sinh 

viên tốt nghiệp. 

5. Đoàn Đại học Huế và các đơn vị tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện hè; 

Chương trình Thu yêu thương tại vùng cao cho trẻ em; Chương trình tiếp sức đến 

trường và “Ngày hội tân sinh viên”. 

6. Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức chương trình hành trình kĩ năng sinh viên; 

Ngày hội sinh viên sáng tạo 2017; Ngày hội sinh viên khỏe. 

7. Tổ chức các lớp tập huấn kĩ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên đề ngoại 

khóa cho sinh viên. 

 



MỘT SỐ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ VÀ ĐƠN VỊ 

 HỖ TRỢ SINH VIÊN 

 

BAN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

Địa chỉ: số 04 Lê Lợi (Tầng 2), Thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3831182 - 

0234.3832816   

Email: bancthssv@hueuni.edu.vn  

Website: http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/Category/sinh-vien.html 

 

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Địa chỉ: số 04 Lê Lợi (Tầng 3), Thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3822706 - Fax: 0234.3825902 

 

ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ 

Địa chỉ: số 03 Lê Lợi, Thành phố Huế ; Điện thoại: 02343.821759;  

Fax: 02343.825902 

Bí thư Đoàn: Đ/c Nguyễn Cao Cường 

Chủ tịch Hội sinh viên: Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Minh 

 

 TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẠI HỌC HUẾ 

Trụ sở: Tầng 1, số 20 Lê Lợi, Tp. Huế 

Email: cei@hueuni.edu.vn - Đt: 0234.3832.816 - Hotline: 0913151696 

Facebook: http://fb.com/kndmst/ 

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ: 

1. Đào tạo, bồi dưỡng 

- Cung cấp các chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu;  

mailto:bancthssv@hueuni.edu.vn
mailto:cei@hueuni.edu.vn
http://fb.com/kndmst/


- Tổ chức đào tạo giảng viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

- Tổ chức bồi dưỡng các kỹ năng hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Tổ chức các lớp 

bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

- Tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho các cán bộ, giáo 

viên, HSSV và các tập thể, cá nhân có nhu cầu; 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ, giảng viên ĐHH; 

- Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho HSSV và đội 

ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại ĐHH; 

- Phối hợp với các doanh nghiệp mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, 

các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức 

nghề nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên và HSSV. 

2. Tổ chức ươm tạo, tăng cường kết nối và tạo môi trường để hỗ trợ khởi nghiệp 

- Tổ chức lựa chọn các ý tưởng, dự án khả thi để ươm tạo hoặc kết nối các 

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, gọi vốn đầu tư; 

- Kết nối và thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa 

học theo hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; 

- Liên kết cựu sinh viên và kết nối các doanh nghiệp, cá nhân nhằm thúc đẩy và 

hỗ trợ các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐHH; 

- Tăng cường kết nối để phối hợp tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm 

tại doanh nghiệp tạo điều kiện để HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau 

khi tốt nghiệp; 

- Phối hợp với các doanh nghiệp chủ động đặt hàng các vấn đề về đổi mới, 

sáng tạo để cán bộ, giảng viên và HSSV có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng 

khởi nghiệp; 

- Xây dựng mạng lưới cố vấn cho các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tại ĐHH, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; khuyến khích các cá 

nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, 

hỗ trợ HSSV Đại học Huế khởi nghiệp; 



- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại ĐHH và các đơn vị trực thuộc theo các 

ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi 

mới sáng tạo; các câu lạc bộ làm giàu, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật,...; 

- Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của ĐHH để hình 

thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên, HSSV 

Đại học Huế;  

- Tổ chức vận hành và sử dụng hiệu quả không gian làm việc chung (CIE-HU 

Coworking Space). 

3. Thành lập quỹ, huy động và hỗ trợ nguồn vốn cho các ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp 

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của ĐHH từ nguồn kinh phí được giao, 

nguồn huy động và xã hội hóa; 

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức 

đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của cán  bộ, giảng viên 

và HSSV Đại học Huế; 

- Tổ chức thẩm định, xét duyệt, triển khai, đầu tư, theo dõi, quản lý và giám sát 

các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ dự án, ý tưởng của cán bộ, giảng 

viên, HSSV và các đối tượng khác; 

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các 

nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. 

4. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông 

- Hằng năm tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho  các 

cán bộ, giảng viên và HSSV của Đại học Huế; tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo cho các cán bộ, giảng viên và HSSV; tổ chức biểu dương, khen 

thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp 

tại ĐHH; 

- Tổ chức truyền thông khi triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến 

khích các tập thể, cá nhân đề xuất các dự án, ý tưởng với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo ĐHH để được tư vấn, hỗ trợ; 

https://www.google.com.vn/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjCn5uh9bPbAhXYNSsKHVGtDyYYABABGgJzZg&sig=AOD64_0BgjtwK_veMJZbBDAhBC7cDDB_0A&q=&ved=0ahUKEwjajpSh9bPbAhUJ5rwKHWM1AFYQ0QwIJw&adurl=


- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, HSSV sử dụng, khai thác nguồn 

thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây 

dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025”; 

- Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sau khi đã được lựa chọn 

hỗ trợ và các ý tưởng, dự án có tính sáng tạo, khả thi để tham dự ngày Hội khởi 

nghiệp ở khu vực và cấp quốc gia. 

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN - ĐẠI HỌC HUẾ 

Địa chỉ: Số 40-42 Nguyễn Khánh Toàn, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3824198 - Email: tt.pvsv@hueuni.edu.vn  

Website: http://ssc.hueuni.edu.vn 

 

1. THÔNG TIN VỀ CÁC KÝ TÚC XÁ 

a) Ký túc xá Trường Bia 

- Điện thoại: 02343.816109 - 02343.938863 

- Địa chỉ: Số 40 - 42 Nguyễn Khánh Toàn, thành phố Huế  

- Vị trí: Ký túc xá cách Trường Đại học Ngoại ngữ 50m, Khoa Giáo dục thể chất 

50m, Trường Đại học Kinh tế 300m, Trường Đại học Luật 500m. 

- Quy mô: Ký túc xá có 580 phòng, đáp ứng 4.000 chỗ ở  cho sinh viên. 

- Giá phòng ở: 90.000đ/người/01 tháng (phòng ở 8 người). Nếu HSSV có nhu 

cầu ở phòng ít người hơn so với quy định, tiền phòng sẽ tăng tùy theo số người/01 

phòng ở. 

- Địa điểm làm thủ tục: Ban quản lý KTX Trường Bia, số 40 - 42 Nguyễn Khánh 

Toàn, Tp. Huế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-844-qd-ttg-de-an-ho-tro-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-den-2025-2016-311936.aspx
mailto:tt.pvsv@hueuni.edu.vn


b) Ký túc xá Tây Lộc  

- Điện thoại: 02343.516240 

- Địa chỉ: Số 100 Trần Văn Kỷ, thành phố Huế;  

- Vị trí: Ký túc xá cách Trường Đại học Nông Lâm 0,5 km và Trường Đại học 

Nghệ thuật 0,8 km. 

- Quy mô: Ký túc xá có 60 phòng, đáp ứng 480 chỗ ở  cho sinh viên. 

- Giá phòng ở: 85.000đ/người/01 tháng (phòng ở 8 người). Nếu HSSV có nhu 

cầu ở phòng ít người hơn so với quy định, tiền phòng sẽ tăng tùy theo số người/01 

phòng ở. 

- Địa điểm làm thủ tục: Ban quản lý KTX Tây Lộc, số 100 Trần Văn Kỷ - Tp. Huế. 

Ghi chú: 

- Giá phòng ở trên không bao gồm tiền điện, nước; 

- Ban quản lý các ký túc xá sẽ tiến hành tiếp nhận đơn đăng ký và bố trí chỗ ở 

nội trú của HSSV từ đầu tháng 8 năm 2018 đến khi hết chỗ ở. 

2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ GỒM 

Đơn xin ở nội trú và hợp đồng ở nội trú (do Trung tâm PVSV cấp); 01 bản sao 

giấy báo nhập học đối với sinh viên năm 1 hoặc thẻ sinh viên đối với sinh viên năm 2 

trở lên (không cần công chứng); 01 bản sao giấy CMND (không cần công chứng); 02 

ảnh 3x4; 01 bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); lệ phí ở nộp theo quy định. 

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - ĐẠI HỌC HUẾ 

Địa chỉ: số 20 Lê Lợi, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0234.3826570 máy lẻ 310,  Fax: 0234. 3830015 

 trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn     www.lrc.hueuni.edu.vn  Trung tâm Học liệu 

Đại học Huế - HUE LRC 

Là thư viện trung tâm Đại học Huế, Trung tâm Học liệu cung cấp một môi 

trường học tập hiện đại, học thuật và linh hoạt cho sinh viên. 

 Thời gian phục vụ: từ 7:30 đến 21:00, từ Thứ 2 đến Thứ 7. 

http://www.lrc.hueuni.edu.vn/


 Tài liệu dạng in: 25.109 đầu sách, trên 90.000 bản sách, trên 600 tạp chí. Tài 

liệu điện tử: 49 cơ sở dữ liệu, 87 tạp chí điện tử, 23 sách điện tử. Tài liệu đặc biệt: bộ 

sưu tập tài liệu số hóa về văn hóa và lịch sử Huế, tài liệu hiến tặng từ các tổ chức 

FAO, WHO, Ngân hàng thế giới. Luận văn thạc sĩ của 8 trường Đại học thuộc Đại 

học Huế. 

 Phương tiện học tập: Hệ thống máy tính kết nối internet, wifi, máy in, 

photocopy...; không gian học tập yên tĩnh.  

 Dịch vụ Lưu hành: Mượn, trả, gia hạn, giữ lại tài liệu theo nhu cầu bạn đọc 

nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng. 

 Dịch vụ Thông tin: Hỗ trợ tìm tin theo yêu cầu, theo chủ đề, cung cấp trọn 

gói (miễn phí hoặc thu phí); Hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu. 

 Các kỹ năng học tập miễn phí do trung tâm tổ chức cho bạn đọc: Kỹ năng 

nghiên cứu, trích dẫn, thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm… 

 Các hoạt động cộng đồng miễn phí dành cho bạn đọc: Thi ảnh, thi viết, thi 

sáng tác video clip…; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam, Ngày 

Sách và Bản quyền Thế giới, Giờ Trái đất…; Tổ chức giao lưu với diễn giả, toạ 

đàm theo chủ đề, hội thảo chuyên đề... 

 Đơn vị khảo thí, đào tạo các chứng chỉ quốc tế (có thu phí): Tổ chức thi lấy 

bằng IELTS, TOEIC quốc tế; Đào tạo chuyên viên quản trị mạng CISCO CCNA; 

Luyện thi IELTS, TOEIC; Dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thương mại, tiếng 

Việt cho người nước ngoài. 

Thông tin liên hệ: 

- Làm thẻ TTHL: 0914208368 (cô Hoa), 0914125715 (cô Trinh) hoặc email: 

trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn 

- Thi  IELTS, TOEIC: cô Phương: 0905 034 705 

- Tư vấn học tiếng Anh: cô Huyền 0914 208 368 

- Quản trị mạng: thầy Duẩn 0914 126 129 

 



TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 

Địa chỉ: Tầng 1, số 04 Lê Lợi - TP Huế - Điện thoại: 0234.3834.832     

 Fax: 0234.3834.832 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đào tạo Đại học liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-

Krems, Áo 

- Cử nhân Quản trị Kinh doanh; cử nhân Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí. 

2. Đào tạo Sau đại học liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Khoa học Ứng dụng IMC-

Krems, Áo 

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. 

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và phát triển du lịch 

3. Đào tạo bồi dưỡng Ngoại ngữ. 

- Tiếng Anh (Toefl IBT, IELTS và giao tiếp) 

- Tiếng Hàn (sơ cấp, trung cấp, cao cấp và lớp thi năng lực tiếng Hàn). 

4. Đào tạo tiền tiến sĩ: Nâng cao trình độ tiếng Anh và phương pháp nghiên cứu 

khoa học. 

II. DỰ ÁN KING SEJONG - ĐẠI HỌC HUẾ 

Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ở Thành phố Huế và phổ biến đến 

các Tỉnh miền Trung Việt Nam; Tăng cường giao lưu văn hóa và mức độ hiểu biết 

giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc;  Đào tạo nguồn nhân lực sử dụng thành thạo 

tiếng Hàn, tạo nhiều cơ hội xin việc tại các công ty liên quan đến tiếng Hàn hay các 

doanh nghiệp Hàn Quốc.  

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Hàn ngữ Sejong Huế, tầng 2, số 04 Lê 

Lợi, TP. Huế 

Email : sejonghue2013@gmail.com; sejong.hue@gmail.com 

Điện Thoại/Fax: 0234-3854555 - Facebook: Sejong Hue 

 

mailto:sejonghue2013@gmail.com
mailto:sejong.hue@gmail.com


VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC OKAYAMA TẠI ĐẠI HỌC HUẾ 

Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi - Thành phố Huế.  

Điện thoại & Fax: 0234.3834480  

Email: okayama-hue@hueuni.edu.vn hoặc vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp  
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THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

GỬI CÁC EM TÂN SINH VIÊN NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 

2018-2019 

Chào mừng các em tân sinh viên khóa 52 của Trường Đại học Nông Lâm 

- Đại học Huế 

Các em tân sinh viên thân mến! 

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm - Đại học 

Huế, Thầy trân trọng gửi đến tất cả các em tân sinh viên – Khóa 52 của Nhà trường, 

lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm học mới 2018-2019.  

Sau 12 năm học tập văn hóa với sự dìu dắt và truyền đạt những kiến thức quý 

báu của Thầy  Cô, cùng với sự chăm sóc, động viên, tạo điều kiện của gia đình, các 

em đã nỗ lực để trải qua kì thi tốt nghiệp THPT đầy khó khăn và thử thách. Nhà 

trường rất cám ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý vị phụ huynh, các bạn học sinh 

đã chọn trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế là nơi sẽ đào tạo và bồi dưỡng 

các em trở thành những kĩ sư nông nghiệp tương lai. Đây là niềm khát khao, là 

thành quả mong đợi của các em, của cả gia đình và xã hội. Thay mặt cho toàn thể 

cán bộ, viên chức của Nhà trường, Thầy chúc mừng các em gia nhập vào đại gia 

đình Trường Đại học Nông Lâm Huế, trở thành thế hệ sinh viên thứ 52 của Ngôi 

trường được đánh giá là đào tạo bậc nhất về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, cơ khí 

công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông thôn… ở khu vực Miền Trung, 

Tây Nguyên. 

Các em thân mến,  

Thời sinh viên là quãng đời quan trọng và đẹp nhất của mỗi con người. Mái 

trường này sẽ là nơi đầy ắp những kỉ niệm, và sẽ là nơi dạy cho các em những kiến 

thức để các em bước vào đời lập nghiệp. Các em cũng cần nhớ rằng, vào được đại 

học là hết sức khó khăn, nhưng vào đại học không phải là nấc thang cuối cùng, mà 

đó chỉ là sự khởi đầu cho một nấc thang mới, cam go, thử thách hơn, nhưng cũng 

đầy hứng khởi, đầy niềm tin cho những gì đẹp đẽ đang chờ phía trước. Tương lai 

của các em là tùy thuộc vào thái độ và hành động của các em. Sinh viên trường Đại 

học Nông Lâm có truyền thống hiếu học, năng động và sáng tạo, nhiều sinh viên 

xuất thân từ nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần học hỏi và 

hăng say nghiên cứu khoa học kĩ thuật, nhiều sinh viên đã trở thành những nhân tài 

của đất nước. Thầy mong muốn các em, thế hệ thứ 52 của Nhà trường sẽ học tập 

hăng say, tự tìm tòi, ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học của Nhà trường. 

Ngoài việc học ở lớp, các em cần tham gia sinh hoạt đoàn thể để rèn luyện cho 



mình kỹ năng sống, những điều cần thiết cho các nhà kĩ sư, bác sĩ năng động và 

thành công trong tương lai.  

Việc học tập tại Đại học so với Phổ thông sẽ có nhiều sự khác biệt. Thầy hi 

vọng trong học kì đầu tiên này, các em sẽ cố gắng để có thể thích nghi với môi 

trường và hình thức học tập mới, ra sức phấn đấu đạt kết quả học tập thật tốt.  

Khoảng thời gian các em được ngồi trên ghế Nhà trường không phải là dài, 

vì vậy các em hãy biết tận dụng mọi thời gian và cơ hội để tự tôi luyện phẩm chất 

cần có về nhân cách, chủ động học tập và rèn luyện kỹ năng nghề. Có như vậy, khi 

ra trường các em sẽ là những người kĩ sư vừa hồng vừa chuyên, giỏi chuyên môn, 

có kinh nghiệm thực tế và hội nhập tốt. Để có thể tự hào rằng mình là sinh viên 

được đào tạo và trưởng thành từ ngôi trường mang tên Đại học Nông Lâm Huế.   

Cuối cùng, Thầy chúc các em có nhiều sức khỏe, nghị lực, niềm tin; học tập 

và rèn luyện tốt để đạt được những thành công như bao thế hệ đàn anh đi trước, tự 

hào và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Nông Lâm Huế. Trước 

thềm năm học mới, một lần nữa Thầy chúc các em tân sinh viên luôn khỏe mạnh, 

hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong năm học mới 2018-2019 cũng như toàn 

khóa học. 

Trân trọng cảm ơn! 

 Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. LÊ VĂN AN 

 

 



MỤC LỤC 

 

PHẦN 1.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM .............. 1 

I. THÔNG TIN CHUNG ........................................................................................... 1 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA TRƯỜNG ....................................... 1 

III. CƠ CẤU NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO........................................... 4 

PHẦN 2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN 

CỦA TRƯỜNG ........................................................................................................ 6 

I. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ 

THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ ............6 

II. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỆ 

CHÍNH ................................................................................................................... 26 

III. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN ĐẠI 

HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH ....................................................................... 43 

IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NÔNG LÂM HỆ CHÍNH QUY ............................................................................. 50 

V. QUY ĐỊNH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY .... 55 

VI. QUY ĐỊNH PHỤC VỤ SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG ........................... 58 

VII. QUY ĐỊNH CỐ VẤN HỌC TẬP ................................................................... 68 

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM 

HỌC PHÍ; TRỢ CẤP XÃ HỘI; HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP .......................... 76 

PHẦN 4. CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA CÁC NGÀNH ............................................. 84 

PHẦN 5. QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ 

ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ ........................................ 99 

PHẦN 6. PHỤ LỤC ............................................................................................. 105 

 

 





 

1 

PHẦN 1.  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

Tên  tiếng Anh: Hue University  of  Agriculture and Forestry (HUAF) 

2. Cơ quan chủ quản: Đại học Huế 

3. Địa chỉ: 102 Phùng Hưng - thành phố Huế 

4. Số điện thoại liên hệ: 0234.3522535; Số Fax: 084.54524923 (Phòng TC-HC) 

   0234.3516040 (Phòng ĐTĐH), 0234.3538032 (Phòng CTSV). 

5. Website: www.huaf.edu.vn 

6. Năm thành lập trường: Ngày 14 tháng 8 năm 1967. 

 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA TRƯỜNG 

 

Chức danh Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Ban Giám hiệu 

Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng 

Lê Văn An 

Lê Đình Phùng 

Trần Thanh Đức 

Phùng Thăng Long 

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

Đảng bộ 

Bí thư Đảng uỷ Lê Văn An PGS.TS 

Hội đồng trường 

Chủ tịch Hội đồng trường Đinh Vương Hùng Tiến sĩ 

   

http://www.huaf.edu.vn/
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Đoàn thể 

Chủ tịch Công đoàn 

Bí thư Đoàn TNCS HCM 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Chủ tịch Hội Sinh viên 

Lê Trọng Thực 

Lê Chí Hùng Cường 

Nguyễn Xuân Bả 

Nguyễn Ngọc Thanh 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

PGS.TS 

Thạc sĩ 

Các Phòng và Đơn vị chức năng 

Trưởng Phòng TCHC  

Phó Trưởng Phòng TCHC 

Phó Trưởng Phòng TCHC 

Trưởng Phòng ĐT 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo  

Phó Trưởng Phòng Đào tạo  

Trưởng Phòng CTSV 

Phó trưởng Phòng CTSV 

Phó trưởng Phòng CTSV 

Trưởng phòng KHCN – HTQT  

Phó trưởng phòng KHCN – HTQT  

Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Phó trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Trưởng phòng Cơ sở vật chất 

Phó Trưởng phòng Cơ sở vật chất 

Giám đốc TTTT - Thư viện 

Phó Giám đốc TTTT - Thư viện 

Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD 

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD 

Đinh Vương Hùng 

Nguyễn Tiến Long 

Dương Văn Thành 

Ngô Tùng Đức 

Nguyễn Tiến Long 

Trần Văn Tý 

Trần Võ Văn May 

Nguyễn Nam Quang 

Thái Doãn Hùng 

Phạm Hữu Tỵ 

Nguyễn Hồ Lam 

Trần Văn Quý 

Nguyễn Minh Tuấn 

Nguyễn Thanh Long 

Nguyễn Thị Ngọc 

Nguyễn Thúc Phúc 

Nguyễn Duy Ngọc Tân 

Phạm Hồng Sơn 

Nguyễn Văn Đức 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

Cử nhân 

Thạc sĩ 

PGS. TS 

Tiến sĩ 
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Trung tâm trực thuộc trường 

Giám đốc Trung tâm PTNT MT 

Giám đốc Trung tâm NCMT&CT trong NN 

Giám đốc Trung tâm NC BĐKH MTVN 

Viện Nghiên cứu Phát triển 

Trung tâm NCKH&CGCNNLN 

Trung tâm PVSV&HTDN 

Trương Quang Hoàng 

Hoàng Thị Thái Hòa 

Hồ Thanh Hà 

Ngô Mậu Dũng 

Lê Văn An 

Trần Võ Văn May 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

Thạc sĩ 

PGS.TS 

Thạc sĩ 

Các khoa 

Trưởng Khoa Cơ bản 

Phó Trưởng Khoa Cơ bản 

Trưởng Khoa Nông học 

Phó Trưởng Khoa Nông học 

Phó Trưởng Khoa Nông học 

Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y 

Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y 

Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y 

Trưởng Khoa Lâm nghiệp 

Phó Trưởng Khoa Lâm nghiệp 

Phó Trưởng Khoa Lâm nghiệp 

Trưởng Khoa Cơ khí - Công nghệ 

Phó Trưởng Khoa Cơ khí - Công nghệ 

Phó Trưởng Khoa Cơ khí - Công nghệ 

Trưởng Khoa TNĐ&MTNN 

Phó Trưởng Khoa TNĐ&MTNN 

Phó Trưởng Khoa TNĐ&MTNN 

Trưởng Khoa Thuỷ sản 

Phó Trưởng Khoa Thuỷ sản 

Phó Trưởng Khoa Thuỷ sản 

Trưởng Khoa Khuyến nông&PTNT 

Phó Trưởng Khoa Khuyến nông&PTNT 

Phó Trưởng Khoa Khuyến nông&PTNT 

Nguyễn Đăng Nhật 

Trần Thị Thùy Hương 

Trần Đăng Hoà 

Trần Thị Thu Hà 

Lê Như Cương 

Nguyễn Xuân Bả 

Nguyễn Hữu Văn 

Trần Quang Vui 

Đặng Thái Dương 

Hoàng Huy Tuấn 

Trần Nam Thắng 

Nguyễn Văn Toản 

Nguyễn Văn Huế 

Phạm Việt Hùng 

Nguyễn Hữu Ngữ 

Nguyễn Thị Hải 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

Lê Văn Dân 

Nguyễn Ngọc Phước 

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm 

Nguyễn Viết Tuân 

Lê Thị Hoa Sen 

Nguyễn Trọng Dũng 

Thạc sĩ 

Thạc sĩ 

GS 

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

PGS.TS 

Tiến sĩ 

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

Thạc sĩ 
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Số điện thoại các đơn vị trong trường (thêm mã vùng: 02343) 

TT Đơn vị 
Điện 

thoại 
TT Đơn vị 

Điện 

thoại 

1 VP Đảng ủy - Công đoàn 528055 12 Trung tâm TT-Thư viện 539531 

2 Phòng Văn thư 522535 13 Trung tâm PTNT MT 529749 

3 Đoàn Thanh niên – Hội SV 516513 14 Khoa Cơ bản 537395 

4 Phòng Tổ chức -  

Hành chính 

522535 15 Khoa Nông học 525544 

5 Phòng Đào tạo Đại học 529138 16 Khoa Chăn nuôi - TY 525439 

6 Phòng Công tác Sinh viên 538032 17 Khoa Lâm nghiệp 529137 

7 Phòng KT&ĐBCLGD 537303 18 Khoa Cơ khí - Công 

nghệ 

514294 

8 Phòng Kế hoạch -  

Tài chính 

538007 19 Khoa TNĐ&MTNN 516514 

9 Phòng KHCN&HTQT 525049 20 Khoa Thủy sản 536566 

10 Phòng Đào tạo Sau đại học 537757 21 Khoa KN&PTNT 523845 

11 Phòng Cơ sở vật chất 539518 22 Trung tâm NC BĐKH 536056 

 

III. CƠ CẤU NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

A. Đại học 

TT Tên ngành  Tên chuyên ngành 

1 Nông học  

2 Bảo vệ thực vật  

3 Khoa học Cây trồng 

Khoa học Cây trồng 

Công nghệ Chọn tạo và sản xuất 

Giống cây trồng 

4 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan  

5 Chăn nuôi (đào tạo song ngành CNTY)  

6 Thú y  

7 Nuôi trồng thủy sản  

8 Quản lý thủy sản  
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TT Tên ngành  Tên chuyên ngành 

9 Bệnh học thủy sản  

10 Lâm học  

11 Quản lý tài nguyên rừng  

12 Công nghệ chế biến lâm sản  

13 Khuyến nông 
Khuyến nông 

Tư vấn và Dịch vụ phát triển 

 

14 
Phát triển nông thôn 

Phát triển nông thôn 

Quản lý Dự án 

15 Công nghệ thực phẩm  

16 Công nghệ sau thu hoạch  

17 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  

18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

19 Quản lý đất đai 

Quản lý đất đai 

Địa chính và Quản lý Đô thị 

Trắc địa Địa chính 

 

20 
Khoa học đất 

Khoa học đất 

Môi trường Đất 

21 Kỹ thuật Cơ - điện tử  

22 Lâm nghiệp đô thị  

23 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm  

24 Bất động sản  
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PHẦN 2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ 

SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG 

 

I.  QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI 

HỌC HUẾ (Kèm theo quyết định số:  698/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 8 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm). 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế (sau đây gọi tắt là Trường Đại học Nông 

Lâm Huế) trên cơ sở Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 

2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và 

thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy trình 

độ đại học và cao đẳng thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ tại Trường Đại học 

Nông Lâm Huế. 

Điều 2. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo thể hiện mục tiêu giáo dục đại học quy định chuẩn 

kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học; phương pháp và 

hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành 

học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học. 

2. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Khoa 

học – Đào tạo khoa, Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường thông qua và Hiệu trưởng 

phê duyệt ban hành. Mỗi chương trình gắn với một ngành (đơn ngành), hoặc một 

vài ngành (kiểu song ngành; kiểu ngành chính ngành phụ, kiểu hai văn bằng). Trong 

thời gian không quá 5 năm, chương trình giáo dục đại học được rà soát và điều 

chỉnh cho phù hợp với nhu cầu xã hội và định hướng nghề nghiệp. 

3. Chương trình đào tạo được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến 

thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

3.1. Các khóa tuyển sinh từ năm 2012 trở về trước: 

- Đối với trình độ đại học là 126-127 tín chỉ (đối với ngành/chuyên ngành có thời 

gian đào tạo 4 năm) và 156-157 tín chỉ (đối với ngành có thời gian đào tạo 5 năm).  



 

7 

- Đối với trình độ cao đẳng là: 99 tín chỉ.  

3.2. Các khóa tuyển sinh từ năm 2013 trở đi: 

- Đối với trình độ đại học là 119-120 tín chỉ (đối với ngành/chuyên ngành có 

thời gian đào tạo 4 năm) và 150 tín chỉ (đối với ngành có thời gian đào tạo 5 năm).  

- Đối với trình độ cao đẳng là: 96 tín chỉ.  

Điều 3. Học phần và tín chỉ 

1. Học phần: 

a. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người 

học tích lũy trong quá trình học tập. Nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và 

phân bố hợp lý trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một 

mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của học 

phần hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều học phần.  

b. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. 

- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính 

yếu của mỗi chương trình mà sinh viên phải tích lũy. 

- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, 

sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của cố vấn học tập nhằm mở rộng kiến thức 

chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho mỗi 

chương trình. 

Trong 2 loại học phần nói trên, tùy theo nội dung, tính chất liên hệ giữa các 

mảng kiến thức, có thể phân chia thành: 

* Học phần tiên quyết là học phần bắt buộc sinh viên phải hoàn thành mới 

được phép đăng ký học học phần tiếp theo. 

* Học phần điều kiện là học phần mà sinh viên phải hoàn tất mới được xét tốt 

nghiệp, nhưng điểm thi của các học phần này không tính vào điểm trung bình chung 

học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy. Các học phần điều kiện gồm: Giáo dục 

Thể chất, Giáo dục Quốc phòng. Riêng các khóa tuyển sinh từ năm 2013 trở đi, các 

học phần Ngoại ngữ không chuyên được tính là học phần điều kiện (chứng chỉ B1). 

* Học phần học trước là học phần mà sinh viên cần phải có kiến thức (không 

nhất thiết phải đạt yêu cầu) thì mới được đăng ký học học phần tiếp theo. 

* Học phần song hành là học phần mà sinh viên có thể theo học đồng thời 

hoặc sau học phần nào đó. 
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* Học phần tương đương (học phần thay thế): 

Học phần tương đương là học phần có nội dung và thời lượng đáp ứng yêu cầu 

của học phần nào đó. Một học phần được công nhận tương đương với học phần 

khác khi có nội dung giống ít nhất là 80% và có số lượng tín chỉ bằng hoặc lớn hơn 

học phần so sánh. 

Các học phần tương đương do khoa quản lý chương trình đào tạo đề xuất.  

2. Tín chỉ: 

a) Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ 

được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí nghiệm hay thảo luận; 

45 giờ thực tập tại cơ sở; hoặc 45 giờ làm tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. 

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được 

một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

b) Mỗi tiết học tính bằng 50 phút. 

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy 

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường trong ngày từ 7 giờ đến 21giờ. 

Tuỳ theo tình hình thực tế, số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều 

kiện cơ sở vật chất của trường mà Phòng Đào tạo đại học sắp xếp thời khóa biểu 

cho các lớp tín chỉ. 

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: 

1. Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ 

(gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký). 

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học 

phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (học kỳ chính), với trọng số là số tín 

chỉ tương ứng của từng học phần. 

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những 

học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học. 

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và 

được đánh giá bằng các điểm chữ A, B, C, D mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ 

đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ. 
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Chương II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo  

1. Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và 

học kỳ. 

a) Khóa học là thời gian để sinh viên hoàn thành một chương trình đào tạo cho 

một ngành/ chuyên ngành cụ thể. Thời gian cho một khóa học trong Trường Đại 

học Nông Lâm Huế được quy định như sau:  

- Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện trong 3 năm học; 

- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện trong 5 năm đối với ngành Thú y, 

Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật cơ – điện tử và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; các ngành/ 

chuyên ngành còn lại là 4 năm; 

- Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học: từ 1,5 đến 2 năm. 

b) Năm học được bắt đầu từ cuối tháng 8 năm trước và kết thúc vào cuối tháng 6 

năm sau. Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính theo kế hoạch là 20 

tuần (trong đó ít nhất 15 tuần thực học, 4 tuần thi và 01 tuần dự trữ). Ngoài hai học kỳ 

chính, trong điều kiện cần thiết Hiệu trưởng có thể xem xét quyết định cho phép tổ 

chức thêm một học kỳ phụ (học kỳ 3) để sinh viên được học lại, học cải thiện điểm 

hoặc học vượt. 

2. Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên tự sắp xếp để rút ngắn 

hoặc kéo dài thời gian học tập như sau:  

Chương trình  

đào tạo 

Thời gian  

đào tạo 

Thời gian được phép 

rút ngắn tối đa 

Thời gian được 

phép kéo dài tối đa 

Đại học 5 năm 1,5 năm 5 năm 

Đại học 4 năm 1 năm 4 năm 

Cao đẳng 3 năm 0,5 năm 3 năm 

Liên thông 1,5 - 2 năm 0,5 năm 1,5 năm 

3. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo 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. 

4. Căn cứ vào danh mục chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo đại học lập kế 

hoạch cho năm học và từng học kỳ. Kế hoạch đào tạo năm học được Hiệu trưởng 

phê duyệt và thông báo cho các đơn vị chậm nhất vào đầu tháng 6. 
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5. Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học, Phòng Đào tạo đại học và các khoa xây 

dựng kế hoạch giảng dạy từng học kỳ. Phòng Đào tạo đại học lập Thời khóa biểu 

của học kỳ sau để sinh viên đăng ký học phần qua Phần mềm quản lý giáo dục của 

trường. Khi có Thời khóa biểu chính thức, Phòng Đào tạo đại học sẽ gửi cho các 

khoa, bộ môn và đưa lên Phần mềm quản lý giáo dục của Trường cho sinh viên biết 

chậm nhất hai tuần lễ trước khi kết thúc học kỳ I và trước hai tuần lễ trước khi năm 

học mới bắt đầu. 

6. Trong từng học kỳ, các Bộ môn và các Khoa chủ động xây dựng kế hoạch 

thực hành thực tập, đồng thời quy định số nhóm thực hành, thực tập, thảo luận, trình 

bày của từng lớp học phần. Kế hoạch thực hành, thực tập học phần được tổng hợp 

theo Bộ môn và Khoa; Trưởng Khoa xác nhận và gửi cho Phòng Đào tạo đại học 

chậm nhất trước 02 tuần khi có lịch thực hành thực tập.  

7. Không có sự điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập của các học kỳ sau khi 

đã công bố Thời khóa biểu chính thức đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

Điều 7. Đăng ký nhập học  

1. Sinh viên trúng tuyển đến đăng ký nhập học, phải nộp hồ sơ và các giấy tờ 

khác tại Phòng Công tác Sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo, của Đại học Huế và của Trường. 

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, Phòng Công tác Sinh viên cấp: 

Thẻ sinh viên; Những điều sinh viên cần biết, Chương trình đào tạo, Phiếu nhận cố 

vấn học tập, các tài liệu khác (nếu có). 

3. Sinh viên nhập học sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội 

dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền 

lợi của sinh viên. 

Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo  

1. Đối với những ngành được xác định điểm chuẩn riêng thì những thí sinh đạt 

yêu cầu xét tuyển được trường sắp xếp vào học các ngành (hoặc chuyên ngành) đã 

đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi. 

2. Đối với những ngành được xác định điểm trúng tuyển theo nhóm chương 

trình (hoặc nhóm ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh, thì đầu khóa học trường 

công bố công khai chỉ tiêu đào tạo cho từng chương trình (hoặc nhóm ngành đào 

tạo). Nhà trường sẽ căn cứ vào đăng ký chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo) và 

điểm thi tuyển sinh để sắp xếp sinh viên vào các chương trình (hoặc ngành đào tạo). 

Tùy theo tình hình thực tế, Nhà trường sẽ xin ý kiến của Hội đồng tuyển sinh Đại 

học Huế để sắp xếp sinh viên nhập học vào các ngành (hoặc chuyên ngành) phù hợp 

trong thời gian năm thứ nhất. 
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 Điều 9. Tổ chức lớp học 

Lớp học được tổ chức theo 2 hình thức: 

1. Lớp chuyên ngành (lớp sinh hoạt): Những sinh viên cùng khóa tuyển sinh, 

học cùng một chuyên ngành đào tạo sẽ được tổ chức thành các lớp chuyên ngành và 

được đặt tên bằng những chữ cái viết tắt của ngành (hoặc chuyên ngành) kèm theo 

số thứ tự của khóa tuyển sinh và ký hiệu A, B, C... (tùy số lượng sinh 

viên/khóa/ngành). Lớp chuyên ngành được duy trì để sinh hoạt đoàn thể, xét quá 

trình rèn luyện, lao động, khen thưởng, phổ biến những thông tin của khoa, trường 

đến sinh viên. Mỗi lớp chuyên ngành do một cố vấn học tập phụ trách (vai trò và 

trách nhiệm của cố vấn học tập được quy định theo văn bản riêng). 

2. Lớp học phần: Là lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký 

học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Số lượng sinh viên cho mỗi lớp học phần tùy 

theo từng loại học phần: học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương từ 60 - 80 

sinh viên/lớp, học phần cơ sở và liên ngành từ 40 – 60 sinh viên/lớp, học phần 

chuyên ngành từ 20 – 60 sinh viên/lớp (những trường hợp đặc biệt sẽ do Hiệu trưởng 

quyết định).  

Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp 

học sẽ không được tổ chức và những sinh viên đó nếu chưa đủ quy định về khối 

lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ thì phải chuyển sang đăng ký học những học 

phần khác có tổ chức lớp. 

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập  

1. Sau khi thông qua kế hoạch năm học và kế hoạch phân công giảng viên 

giảng dạy trong từng học kỳ, Phòng Đào tạo đại học sẽ xây dựng thời khóa biểu của 

học kỳ 1. Chuẩn bị kết thúc học kỳ 1, sẽ xây dựng thời khóa biểu của học kỳ 2.  

2. Tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân và sau khi đã xin ý 

kiến của Cố vấn học tập, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự kiến mở 

trong học kỳ đó qua Phần mềm quản lý giáo dục sau khi có thông báo của Phòng 

Đào tạo đại học (Trừ sinh viên năm thứ nhất).  

Đối với các khóa mới nhập học, Phòng Đào tạo đại học có nhiệm vụ hướng 

dẫn cách đăng ký học phần qua Phần mềm quản lý giáo dục. 

3. Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ được 

quy định như sau: 
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a) Học kỳ chính (học kỳ 1 và học kỳ 2): 

- Phải đăng ký ít nhất 15 tín chỉ cho mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) và 

không quá 25 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và ngoại 

ngữ không chuyên) đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường; 

- Phải đăng ký ít nhất 12 tín chỉ cho mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối khóa học) và 

không quá 16 tín chỉ đối với những sinh viên được xếp hạng học lực yếu; 

Để được xét cấp học bổng khuyến khích, sinh viên phải học đủ số lượng tín chỉ 

phải đăng ký ít nhất của học kỳ chính (tối thiểu phải theo kế hoạch). 

b) Học kỳ phụ (học kỳ 3): Không bắt buộc và không quy định khối lượng học 

tập tối thiểu mà sinh viên phải đăng ký, nhưng không được đăng ký vượt quá 03 học 

phần (7 tín chỉ). 

4. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 

quyết của các học phần và trình tự học tập của mỗi ngành/ chuyên ngành cụ thể. 

5. Khối lượng đăng ký học tập của sinh viên theo từng học kỳ phải được ghi 

vào Sổ theo dõi học tập sinh viên, có chữ ký của cố vấn học tập. 

6. Sinh viên đăng ký quá ít học phần trong học kỳ (dưới 10 tín chỉ) sẽ bị kỷ 

luật ở hình thức khiển trách, nếu 2 học kỳ liên tiếp thì sẽ bị buộc thôi học. 

7. Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình, được phép đăng ký tối đa 

35 tín chỉ trong mỗi học kỳ. 

Điều 11. Điều chỉnh nhóm học phần, hủy học phần đã đăng ký  

1. Việc điều chỉnh nhóm học phần và hủy học phần trong khối lượng học tập 

đã đăng ký chỉ được chấp nhận trong thời gian theo thông báo của Phòng đào tạo 

đại học cho từng học kỳ. Ngoài thời hạn trên thì học phần vẫn được giữ nguyên như 

trong phần đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học 

và phải nhận điểm F. 

2. Điều kiện điều chỉnh hoặc hủy các học phần đã đăng ký: 

a) Sinh viên phải tự viết đơn (theo mẫu) gửi Phòng Đào tạo đại học; 

b) Được cố vấn học tập chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng; 

c) Không vi phạm khoản 3 Điều 10 của Quy định này. 

Điều 12. Đăng ký học lại  

1. Sinh viên không thuộc đối tượng buộc thôi học có học phần bắt buộc bị 

điểm F thì 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. 
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2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F thì phải đăng ký học lại học phần 

đó hoặc có thể học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.  

3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh 

viên được quyền đăng ký học lại hoặc học đổi sang học phần khác đối với các học 

phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy. 

4. Thời gian đăng ký học lại, học để cải thiện điểm, học vượt: cùng với thời 

gian quy định đăng ký học phần (Khoản 2, Điều 10).  

Điều 13. Nghỉ ốm  

Sinh viên xin nghỉ học do ốm hoặc tai nạn trong quá trình học phải viết đơn 

xin phép kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế (từ cấp quận, huyện trở lên) 

nộp cho Phòng Công tác sinh viên (bản chính) trong vòng 01 tuần kể từ ngày ốm. 

Nếu ốm đột xuất tại phòng học thì phải có xác nhận của Trạm Y tế trường. 

Sinh viên xin nghỉ học do ốm hoặc tai nạn trong đợt thi học phải viết đơn xin 

phép kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế (từ cấp quận, huyện trở lên) nộp 

cho Phòng Đào tạo đại học (bản chính) trong vòng 01 tuần kể từ ngày ốm. Nếu ốm 

đột xuất tại phòng thi thì phải có xác nhận của Trạm Y tế trường. 

Nếu được nhà trường chấp nhận, sinh viên ốm trong ngày thi sẽ được dự thi 

học phần đó với một lớp/nhóm khác nếu còn có trong kế hoạch thi của Trường. 

Điều 14. Nghỉ học tạm thời 

1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo 

lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau: 

a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang; 

b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận 

của cơ quan y tế (từ cấp quận, huyện trở lên); 

c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất 01 học kỳ ở 

trường và không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học theo Điều 16 của Quy định 

này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học 

tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian học chính thức theo khoản 2 

Điều 6 của Quy định này. 

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết 

đơn và trực tiếp đến nộp tại Phòng Công tác sinh viên ít nhất một tuần trước khi bắt 

đầu học kỳ mới; Nếu nghỉ học tạm thời với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn thì 

phải có xác nhận trong thời gian nghỉ học không vi phạm pháp luật của chính quyền 
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địa phương nơi cư trú; Nếu nghỉ học tạm thời với lý do sức khỏe thì phải có giấy xác 

nhận đã đủ sức khỏe để tiếp tục học tập của cơ quan y tế (từ cấp quận, huyện trở lên).  

3. Hiệu trưởng ban hành Quyết định cho sinh viên được nghỉ học tạm thời và 

thu nhận vào học lại. 

Điều 15. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học 

1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho 

sinh viên 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 được thực hiện khi sinh viên có 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; 

Số lần cảnh báo kết quả học tập không vượt quá 2 lần liên tiếp. 

2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm điều kiện cảnh báo kết quả học tập nêu tại khoản 1 Điều này (lần 

thứ 3 liên tiếp bị cảnh báo học tập); 

b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại khoản 2 

Điều 6 của Quy đinh này;  

 c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 28 của Quy định này hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách 

sinh viên của trường. 

3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, 

trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

Trường hợp tại trường sinh viên vừa theo học hoặc tại trường khác có các chương 

trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương 

ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b 

khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được 

bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ. Hiệu trưởng xem xét quyết 

định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 16. Học cùng lúc hai chương trình 

1. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học 

thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. 

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; 
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b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất; 

c) Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất; 

d) Khối thi tuyển sinh đầu vào của khóa học phù hợp với ngành học ở chương trình 2.  

e) Hiện không phải là sinh viên học kỳ cuối cùng của khóa học. 

3. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng 

học lực yếu của chương trình thứ hai thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở 

học kỳ tiếp theo và chỉ khi nào kết quả học tập đã được cải thiện thì mới được tiếp 

tục đăng ký học phần tiếp theo. 

4. 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, quy định tại khoản 2 

Điều 6 của Quy định này. 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. 

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện 

tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất. 

6. Sau khi hoàn thành chương trình 2, sinh viên phải làm đơn đề nghị Nhà 

trường xét tốt nghiệp (theo mẫu) nộp tại Phòng Đào tạo đại học. 

Điều 17. Chuyển trường  

1. Sinh viên 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 sinh viên 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 sinh viên 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. 

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau: 

a) Sinh viên 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; 
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b) Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến; 

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa; 

d) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

3. Thủ tục chuyển trường: 

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy 

định của nhà trường; 

b) Hiệu trưởng ghi rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào đơn sinh viên xin 

chuyển đi hoặc sinh viên từ trường khác chuyển đến. Giám đốc Đại học Huế ra 

quyết định cho chuyển đi hoặc chuyển đến;  

c) Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định công nhận kết quả học tập của các học 

phần mà sinh viên chuyển đến đã học và số lượng học phần mà sinh viên phải học 

tiếp để đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp theo chương trình đào tạo của trường. 

Điều 18. Xếp hạng năm đào tạo và học lực cho sinh viên 

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được 

xếp hạng năm đào tạo như sau: 

- Các khóa tuyển sinh từ năm 2012 (khóa 46) trở về trước: 

  Đại học 5 năm Đại học 4 năm Cao đẳng 

a) Sinh viên 

năm thứ nhất: Nếu 

khối 

lượng 

kiến 

thức 

tích 

lũy 

(tín 

chỉ): 

Dưới 32 Dưới 33 Dưới 35 

b) Sinh viên 

năm thứ hai: 
Từ 32 đến dưới 65 Từ 33 đến dưới 66 Từ 35 đến dưới 72 

c) Sinh viên 

năm thứ ba: 
Từ 65 đến dưới 98 Từ 66 đến dưới 99 Từ 72 đến 99 

d) Sinh viên 

năm thứ tư: 
Từ 98 đến dưới 131 Từ 99 đến 127  

đ) Sinh viên 

năm thứ năm: 
Từ 131 đến 157   
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- Các khóa tuyển sinh từ năm 2013 (khóa 47) trở về sau: 

  Đại học 5 năm Đại học 4 năm Cao đẳng 

a) Sinh viên 

năm thứ nhất: Nếu 

khối 

lượng 

kiến 

thức 

tích 

lũy 

(tín 

chỉ): 

Dưới 31 Dưới 32 Dưới 34 

b) Sinh viên 

năm thứ hai: 
Từ 32 đến dưới 63 Từ 32 đến dưới 63 Từ 34 đến dưới 70 

c) Sinh viên 

năm thứ ba: 
Từ 63 đến dưới 93 Từ 63 đến dưới 93 Từ 70 đến 96 

d) Sinh viên 

năm thứ tư: 
Từ 93 đến dưới 124 Từ 93 đến 120  

đ) Sinh viên 

năm thứ năm: 
Từ 124 đến 150   

2. 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 cảnh báo học tập và buộc thôi học. 

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ (nếu có) sẽ được gộp vào kết quả học tập 

trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực. 

 

Chương III. KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN 

Điều 19. Đánh giá học phần 

1. Điểm đánh giá học phần được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến một 

chữ số thập phân. 

2. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: 

Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào 

các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm:  

a) Điểm chuyên cần: có trọng số 10% (có quy định riêng cho cách tính điểm 

chuyên cần); Điểm chuyên cần được tính khi sinh viên đảm bảo đủ điều kiện dự thi 

kết thúc học phần. Cách tính điểm chuyên cần như sau: 
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Tỷ lệ (%) số tiết vắng Điểm chuyên cần 

Không vắng 10 

> 0 - <10 8 

10 - < 20 6 

20 - < 30 4 

≥ 30 Nhận điểm 0 (không đủ điều kiện dự thi) 

b) Điểm đánh giá việc chuẩn bị bài ở nhà, điểm đánh giá nhận thức và thái độ 

tham gia thảo luận; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận, bài tập, điểm đánh 

giá thực hành, thực tập,…: có trọng số 20%;  

c) Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%. 

Các học phần: Ngoại ngữ không chuyên (từ khóa 47 trở đi không tính học 

phần này),  các học phần Mác - Lênin do các trường khác thuộc Đại học Huế đảm 

nhận giảng dạy, thì trọng số điểm đánh giá bộ phận và điểm thi có quy định riêng 

của các Trường thành viên Đại học Huế đảm nhận. 

3. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá điểm bộ phận do các giảng viên đề 

xuất, được Trưởng Bộ môn phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi 

tiết của học phần.  

Giảng viên trực tiếp phụ trách học phần có trách nhiệm ra đề kiểm tra giữa học 

phần, đề bài tiểu luận, bài tập,... và cho điểm đánh giá bộ phận. Sau khi giảng xong 

thì giảng viên nộp ngay bảng điểm danh, điều kiện dự thi và bảng điểm đánh giá bộ 

phận cho Trợ lý Khoa để tổng hợp điểm, sau đó Trợ lý Khoa chuyển cho Phòng 

Đào tạo đại học để lưu giữ. 

4. Đối với các học phần chỉ có thực hành: Điểm học phần là trung bình cộng 

của điểm các bài thực hành trong học kỳ. 

Điều 20. Thi kết thúc học phần 

1.  Điều kiện dự thi kết thúc học phần: 

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần sau khi đã nộp đủ học phí của học kỳ 

và có đủ các điều kiện sau: 

a) Đối với các học phần chỉ có lý thuyết: Sinh viên phải có mặt trên lớp học từ 

70% trở lên số tiết lên lớp của học phần đó;  
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b) Đối với các học phần chỉ có thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ toàn 

bộ thời gian quy định cho học phần thực hành đó; 

c) Đối với các học phần có cả lý thuyết và thực hành: Sinh viên phải tham dự 

đầy đủ số giờ quy định cho phần thực hành, phải hoàn thành đầy đủ các bài thực 

hành, thực tập và đã được đánh giá là đạt phần thực hành; đồng thời phần lý thuyết 

phải có mặt trên lớp học từ 70% trở lên số tiết lý thuyết của học phần đó. 

2. Tổ chức thi kết thúc học phần: 

a. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường chỉ tổ chức 01 kỳ thi. Mỗi học phần sinh viên 

đăng ký học chỉ được thi 01 lần theo lịch thi kết thúc học phần đã được Nhà trường 

công bố. 

b. Thời gian thi của các học phần theo hình thức tự luận:  

 - Học phần có khối lượng 2 tín chỉ:    60 phút;  

 - Học phần có khối lượng 3 tín chỉ:    90 phút;  

 - Học phần có khối lượng từ 4 tín chỉ trở lên:  120 phút.  

c. Thời gian thi theo hình thức trắc nghiệm ít nhất là 30 phút và tối đa là 60 

phút/01 học phần. 

d. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần là 1 ngày cho một tín chỉ. 

e. Việc quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp (bố trí lịch thi, coi thi, 

chấm thi, phúc khảo bài thi, trách nhiệm của cán bộ coi thi, thanh tra kỳ thi và trách 

nhiệm của sinh viên dự thi,...), sẽ được Hiệu trưởng quy định riêng.  

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần 

1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định 

trong chương trình. Đề thi được Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thực hiện lấy từ ngân 

hàng đề thi theo quy trình quy định của trường. 

2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), 

vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài tập lớn, hoặc kết hợp giữa các hình thức thi trên. 

Hiệu trưởng duyệt các hình thức thi thích hợp cho từng học phần trên cơ sở đề xuất 

của Trưởng Khoa. 

3. Việc chấm thi kết thúc các học phần chỉ có lý thuyết và chấm tiểu luận hoặc 

bài tập lớn (thay cho thi kết thúc các học phần) phải do 02 giảng viên đảm nhiệm.  

Bài thi kết thúc học phần phải được cắt phách trước khi chấm và được lưu giữ 

tại các Khoa (đối với các học phần do các Khoa quản lý) hoặc lưu giữ tại đơn vị mà 

được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi (đối với các học phần do giảng viên 
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ngoài Trường giảng dạy). Các đơn vị và giảng viên phải tuyệt đối thực hiện nghiêm 

túc quy trình chấm thi và lưu giữ bài thi sau khi chấm theo đúng quy định. Thời 

gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là 02 năm, kể từ ngày thi 

hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn. 

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do ít nhất 02 giảng viên thực hiện cho 

01 bàn hỏi thi. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau khi thi. Trong trường 

hợp 02 giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm, thì các giảng viên 

chấm thi trình Trưởng Bộ môn hoặc Trưởng Khoa quyết định. 

 Các điểm thi kết thúc học phần phải ghi vào Biên bản nộp bài và ghi điểm thi 

theo mẫu thống nhất của trường (nếu thi vấn đáp thì phải có đủ 02 chữ ký của giảng 

viên vào Biên bản; nếu thi viết thì 02 giảng viên ký vào Bản ghi điểm theo phách, 

còn Biên bản nộp bài và ghi điểm thi thì do cán bộ ráp phách, vào điểm ký). Biên 

bản nộp bài và ghi điểm thi được sao thành 3 bản: Một bản lưu tại bộ môn, một bản 

gửi về văn phòng Khoa và bản chính gửi về Phòng Đào tạo đại học chậm nhất 10 

ngày sau khi tổ chức thi kết thúc học phần. 

5. Sinh viên vắng mặt trong các kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do 

chính đáng thì coi như đã dự thi và phải nhận điểm 0.  

6. Sinh viên thi không đạt (bị điểm F) hoặc vắng thi không có lý do thì phải 

học lại. 

Điều 22. Phúc tra và khiếu nại điểm 

1. Sinh viên có thể nộp đơn xin kiểm tra bài thi học phần (theo mẫu) để được 

phúc kiểm kết quả đánh giá học phần bao gồm điểm quá trình và điểm của bài thi 

kết thúc học phần về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trong thời gian 7 ngày kể từ 

ngày thông báo điểm trên Phần mềm quản lý giáo dục. Kết quả phúc khảo được 

công nhận khi có xác nhận của Trưởng Bộ môn (có bài thi, các minh chứng kèm 

theo) và công bố chậm nhất sau 3 tuần kể từ ngày nhận đơn. Lệ phí kiểm tra bài thi 

sẽ được hoàn trả nếu điểm bài thi được tăng. 

2. Khi phát hiện có sự sai khác về điểm giữa Biên bản nộp bài và ghi điểm và 

điểm trên Phần mềm quản lý giáo dục, sinh viên viết đơn đề nghị Phòng Đào tạo đại 

học kiểm tra lại, Phòng Đào tạo đại học có trách nhiệm trả lời cho sinh viên chậm 

nhất sau 3 ngày. 

 Điều 23. Cách tính điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần 

1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận nhân với 

trọng số tương ứng và được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển 

thành điểm chữ và điểm 4 như sau:  

 Thang điểm 10 Điểm chữ Thang điểm 4 Xếp loại 

a) Loại đạt 

từ 8,5 đến 10 A 4,0 Giỏi 

từ 7,0 đến 8,4 B 3,0 Khá 

từ 5,5 đến 6,9 C 2,0 Trung bình 

từ 4,0 đến 5,4 D 1,0 Trung bình yếu 

b) Loại không đạt dưới 4,0 F 0 Kém 

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình 

chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau: 

 I : Chưa đủ dữ liệu đánh giá. 

 X: Chưa nhận được kết quả thi. 

d) Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp 

mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả. 

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp 

sau đây: 

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả 

trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0; 

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận 

mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ; 

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua. 

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 

Điều này còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi phải nhận mức 

điểm F. 

5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm 

hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải có lý do chính đáng và phải 

nộp các giấy tờ có liên quan chậm nhất là 1 tuần sau khi thi cho Phòng Đào tạo đại 

học; Nếu được chấp nhận, sinh viên sẽ được xử lý điểm I cho học phần đó; Nếu 

không được chấp nhận hoặc nộp trễ hạn quy định, sinh viên sẽ bị điểm F. 
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b) Sinh viên không thể dự kiểm tra, đánh giá bộ phận hoặc thi vì những lý do 

khách quan mà được Trưởng Khoa hoặc Trưởng Phòng Công tác Sinh viên chấp thuận. 

Các sinh viên có mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn 

nợ để được chuyển điểm trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp (trừ các trường hợp đặc 

biệt phải do Hiệu trưởng xem xét). Trong 2 năm liên tiếp sinh viên đều không tham 

gia thi hết học phần do bất kỳ lý do nào thì điểm I sẽ được chuyển thành điểm 0. 

Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào 

trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp. 

6. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà 

Phòng Đào tạo đại học chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ 

khoa chuyển lên. 

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau: 

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh 

giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh 

viên học vượt. 

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường 

khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình. 

8. Sinh viên bị điểm D được xin đăng ký học cải thiện điểm, nhưng sau khi thi 

nếu bị điểm F thì vẫn được phép lấy điểm D. 

Điều 24. Cách tính điểm trung bình chung 

1.  Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, 

mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như trong bảng ở 

Điều 23 khoản 2.  

2.  Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được 

tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân: Trong đó:  

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích 

lũy; 

ai là điểm của học phần thứ i; 

ni là số tín chỉ của học phần thứ i; 

n là tổng số học phần. 

Điểm trung bình chung học kỳ dùng để xét học bổng, điểm trung bình 

chung năm học dùng để xét khen thưởng sau mỗi năm học; Điểm trung bình 

chung tích lũy dùng để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt 

nghiệp (nếu có các học phần học cải thiện thì được tính theo điểm cao nhất trong 

các lần thi kết thúc học phần). 
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Chương IV. THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Điều 25. Thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp   

1. Đối với đào tạo đại học: Vào cuối học kỳ 7 và 9 (tương ứng với đào tạo 4 và 

5 năm), sinh viên được nhận đề tài khoa học để thực tập cuối khóa làm khóa luận tốt 

nghiệp trong thời gian 18 tuần và phải bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước 

một Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng. 

Đối với khóa tuyển sinh năm 2013 (khóa 47) trở về sau, Trường sẽ bổ sung 

vào chương trình đào tạo của các ngành học các học phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp. Có quy định riêng về điều kiện để làm khóa luận tốt nghiệp. 

2. Đối với đào tạo cao đẳng: Vào cuối học kỳ 5, sinh viên sẽ được tiến hành 1 

đợt thực tập cuối khóa tại các địa phương hoặc các cơ sở sản xuất trong thời gian 12 

tuần. Kết quả của đợt thực tập cuối khóa được đánh giá qua điểm chấm Báo cáo tốt 

nghiệp của sinh viên nộp sau khi kết thúc đợt thực tập. 

3. Hiệu trưởng có quy định cụ thể về: nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn, 

trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian thực tập cuối 

khóa; cách trình bày và hình thức của một khóa luận tốt nghiệp, của một báo cáo tốt 

nghiệp; cách đánh giá khóa luận tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp; việc đăng ký thực 

tập cuối khóa lại với những đợt sau cho những sinh viên không đạt yêu cầu,.v.v... 

Điều 26. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được công nhận tốt nghiệp: 

a) 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; 

b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo;  

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

d) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. Riêng từ khóa 

tuyển sinh năm 2013 (khóa 47) trở về sau phải có thêm chứng chỉ Ngoại ngữ (B1); 

e) Có đơn gửi Phòng Công tác sinh viên 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. 

2. Cuối mỗi khóa học, Hội đồng xét tốt nghiệp Trường sẽ họp 3 đợt vào tháng 

6 (đợt đúng theo thiết kế khóa học), tháng 9 và tháng 3 (xét bổ sung) để xét công 

nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định 

tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. 
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Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được 

Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo đại học làm Thư ký và 

các thành viên là các Trưởng Khoa chuyên môn, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên. 

 3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định 

công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.  

4. Trường hợp sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét tốt 

nghiệp do cần kéo dài thời gian ở trong trường để học cải thiện điểm, thì viết đơn 

xin chưa xét tốt nghiệp nộp tại Phòng Đào tạo đại học.  

Điều 27. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương 

trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo  

1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo. Hạng tốt nghiệp được 

xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau:  

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; 

b) Loại giỏi:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; 

c) Loại khá:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; 

d) Loại trung bình:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49. 

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất 

sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

a) Có khối lượng của các học phần bị điểm F (tính lần học đầu tiên) vượt quá 

5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình; 

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 

3. Kết quả học tập của sinh viên được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. 

Trong bảng điểm được ghi rõ chuyên ngành mà sinh viên đã học. 

4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 

Điều 26 của Quy định này 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.  

5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, 

nhưng đã hết thời 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. 

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 các chương trình khác theo quy định tại khoản 3 

Điều 16 của Quy định này. Giám đốc Đại học Huế quyết định cho những sinh viên 
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bị buộc thôi học hoặc sinh viên không tốt nghiệp được chuyển xuống học chương 

trình cấp thấp hơn hoặc chuyển qua học theo hình thức Giáo dục thường xuyên ở 

trường sinh viên đang học hoặc ở trường khác nếu sinh viên có nguyện vọng. 

7. Văn bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng ký theo danh sách quyết định công 

nhận tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp chỉ cấp 01 lần, nếu bị mất hoặc bị hỏng thì chỉ 

được cấp lại Giấy xác nhận tốt nghiệp. 

8. Sau khi Hiệu trưởng ký công nhận tốt nghiệp, trong thời gian chờ nhận bằng 

tốt nghiệp, sinh viên được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng 

nhận kết quả học tập toàn khóa học. 

Chương V. XỬ LÝ VI PHẠM 

 Điều 28. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về học tập, 

thi và kiểm tra 

1. Sinh viên nghỉ học liên tục một tháng không có lý do sẽ bị Nhà trường xóa 

tên khỏi danh sách lớp và buộc thôi học. 

2. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, bài tập lớn, kiểm 

tra giữa học phần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp, chuẩn bị 

báo cáo tốt nghiệp, nếu vi phạm quy định, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học 

phần đã vi phạm. Mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi 

phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy. Cụ thể là: 

- Khiển trách:  trừ 25% tổng điểm 

- Cảnh cáo:  trừ 50% tổng điểm 

- Đình chỉ:  phải nhận điểm 0  

3. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình 

chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối 

với trường hợp vi phạm lần thứ hai. 

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quy định này được áp dụng từ năm học 2015 - 2016.  

2. Tất cả giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên hệ chính quy trong Trường 

phải thực hiện nghiêm túc các điều, khoản trong quy định này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, yêu cầu 

thủ trưởng các đơn vị báo cáo với Hiệu trưởng để xem xét và giải quyết. 
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II.  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

HỆ CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 692/QĐ-ĐHNL ngày 18 tháng 8 

năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐHNL) 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định quyền và nghĩa vụ của sinh viên; nội dung công tác 

sinh viên; Hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên; 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập trung 

tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. 

Điều 2. Mục đích 

Công tác sinh viên được xác định là một trong những công tác trọng tâm của 

nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu: Giáo dục, đào tạo sinh viên phát triển 

toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với 

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, 

phẩm chất, năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

Điều 3. Yêu cầu của công tác sinh viên 

1. Sinh viên là nhân vật trung tâm trong nhà trường, được nhà trường bảo đảm 

điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập, rèn luyện và 

nghiên cứu khoa học (NCKH) tại trường. 

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của Đại học Huế. 

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh 

bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến sinh viên. 

Chương II . QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN 

Điều 4. Quyền của sinh viên 

1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện 

trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và nhà trường. 

2. Được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt 

nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên. 

3. Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ 

thông tin  về chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, năm học, học kỳ và môn 

học; được đăng ký môn học, lịch học phù hợp với điều kiện cá nhân trên cơ sở kế 
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hoạch tổ chức đào tạo của nhà trường; được phổ biến các chế độ, chính sách của 

Nhà nước có liên quan đến sinh viên; được góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng 

dạy của giáo viên, thái độ của cán bộ viên chức trong nhà trường. 

4. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm: 

a) Được sử dụng thư viện, trung tâm học liệu Đại học Huế, các trang thiết bị 

và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi chuyên môn 

nghiệp vụ giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ; 

c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;  

d) Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ 

đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học 

Huế; được tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên trong khuôn 

khổ chương trình hợp tác của Đại học Huế và của nhà trường; 

đ) Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam; tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở 

trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường; 

e) Được thôi học, nghỉ học có thời hạn, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, 

học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Đại học Huế và của nhà trường; được 

nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định. 

5. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; 

được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ thông 

qua Đại học Huế và nhà trường;  

6. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với 

nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng 

và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích 

chính đáng của sinh viên. 

7. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của Đại học Huế (việc ưu 

tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định tại Quy chế công tác HSSV nội trú của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế). 
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8. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Hiệu trưởng cấp bằng tốt 

nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ sinh viên, các giấy tờ có liên quan 

khác và giải quyết các thủ tục hành chính. 

9. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ 

quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách 

ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm hoặc cung cấp 

thông tin về thị trường lao động để có thể tìm được việc làm phù hợp, phát huy 

năng lực chuyên môn sau khi tốt nghiệp 

Điều 5. Nghĩa vụ của sinh viên 

1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các 

nội quy , quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, của Đại học Huế và của nhà trường. 

2. Khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và cập nhật khi có thay đổi trên phần 

mềm quản lý giáo dục của nhà trường trong quá trình học tập tại trường. 

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ 

lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh. 

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và 

phát huy truyền thống của nhà trường và của Đại học Huế. 

5. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, 

đào tạo của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn 

luyện đạo đức, lối sống. 

6. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và 

khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định. 

7. Đóng học phí (theo quy định về đóng học phí của nhà trường) và bảo hiểm 

y tế đúng thời hạn theo quy định. 

8. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù 

hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường và Đại học Huế. 

9. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo 

Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí 

đào tạo theo quy định. 

10. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức 

năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những 
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hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp 

luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, giáo viên trong trường. 

11. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã 

hội khác. 

12. Thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú với công an Phường (Xã) theo quy 

định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của chính quyền, công an địa phương; 

trong từng học kỳ xin xác nhận và nhận xét nơi cư trú theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

13. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm 

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân 

viên nhà trường và sinh viên khác. 

2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin 

điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, 

trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức 

hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác. 

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; điều 

khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia. 

4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng. 

5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép. 

6. Đánh bạc dưới mọi hình thức. 

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo 

người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, 

các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo 

quy định của Nhà nước; đưa các thông tin sai sự thật lên mạng internet; tổ chức, 

tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà 

trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác. 

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ 

chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được 

Hiệu trưởng cho phép. 
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Chương III. NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Điều 7. Công tác tổ chức hành chính 

1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Đại học Huế và nhà trường; sắp xếp bố trí vào các lớp học; Hướng 

dẫn thành lập Ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu 

khoá học; làm thẻ cho sinh viên. 

2. Tổ chức tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú. 

3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của sinh viên trên phần mềm quản lý 

giáo dục của nhà trường, lưu trữ hồ sơ sinh viên tại phòng công tác sinh viên. 

4. Phối hợp tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt 

nghiệp hàng năm. 

5. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên thông qua 

cơ chế hoạt động của Quy trình phục vụ sinh viên. 

Điều 8. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên 

1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp 

loại sinh viên vào cuối mỗi học kỳ, năm học và toàn khoá học; tổ chức thi đua, khen 

thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn 

luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế, quy định. 

2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm và 

cuối khóa học. 

3. Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh 

viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến 

khích học tập khác. 

4. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và 

các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng 

nhà trường với sinh viên. 

5. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi 

cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên 

quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có 

môi trường rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện. 

6. Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên thông qua hoạt 

động của Trung tâm phục vụ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp.  
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Điều 9. Công tác y tế, thể thao  

1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; khám sức khoẻ cho sinh viên khi 

vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh 

viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu 

chuẩn sức khoẻ học tập. 

2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ 

chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao cấp trường, Đại học 

Huế và các sự kiện thể thao khác có liên quan. 

3. Tổ chức các dịch vụ phục vụ ăn uống trong căn tin tại trung tâm phục vụ 

sinh viên và hợp tác doanh nghiệp của nhà trường cho sinh viên bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Điều 10. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên 

1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với 

sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các 

chế độ khác có liên quan đến sinh viên. 

2. Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Điều 11. Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm 

1. Tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, học tập, NCKH, các chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến sinh viên. 

2. Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, hợp tác, ký kết với 

đơn vị, cá nhân sử dụng lao động tham gia quá trình đào tạo nhằm giúp đỡ hỗ trợ sinh 

viên thực tập, thực hành, giúp sinh viên bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng mềm cần thiết để có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

3. Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường 

và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử 

dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên; giúp các đơn vị có nhu 

cầu sử dụng lao động lựa chọn được sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc. 

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn 

hạn nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp, trong 

đó có các kỹ năng cơ bản khi tìm việc làm. 

5. Tổ chức cho sinh viên tham gia hội chợ, ngày hội về việc làm của nhà 

trường, tham gia phỏng vấn tìm kiếm việc làm với các đơn vị hợp tác với nhà 

trường trong tuyển dụng trước khi tốt nghiệp. 
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Điều 12. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng 

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội  

1. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa 

bàn thành phố Huế, nơi có sinh viên ngoại trú, KTX để xây dựng kế hoạch đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên 

quan đến sinh viên. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng 

chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan 

đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế. 

3. Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên. 

Điều 13. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú 

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Huế, quy định liên ngành giữa 

Đại học Huế và công an thành phố Huế. 

Chương IV . HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 

Điều 14. Hệ thống tổ chức, quản lý sinh viên 

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh của trường gồm có Hiệu trưởng, 

phòng Công tác sinh viên, hệ thống cố vấn học tập và lớp sinh viên.  

Căn cứ Điều lệ nhà trường của từng trình độ đào tạo, Hiệu trưởng quy định hệ 

thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên phù hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung 

công tác sinh viên. 

Điều 15. Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác 

sinh viên. 

2. Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, ngành, 

địa phương trong công tác sinh viên; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và 

dân chủ, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, bảo 

đảm cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. 

3. Quản lý sinh viên về các mặt học tập và rèn luyện, tình hình tư tưởng và đời 

sống. Hằng năm, tổ chức đối thoại với sinh viên để giải thích đường lối, chủ trương 

của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cần thiết của trường; hiểu rõ tâm tư nguyện 

vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên. 
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4. Bảo đảm các điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo 

dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

5. Quyết định sự tham gia của sinh viên mang tính chất đại diện cho trường 

khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác. 

Điều 16. Trách nhiệm phòng Công tác sinh viên 

Phòng công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện 

quản lý nhà nước về công tác sinh viên của nhà trường; làm đầu mối giúp Hiệu 

trưởng thực hiện nội dung công tác sinh viên theo quy định tại Chương III của Quy 

định này; thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của nhà trường. 

Điều 17. Cố vấn học tập  

Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập đội ngũ cố vấn học tập trên căn cứ 

đề xuất từ các khoa trực thuộc và phòng Công tác sinh viên để hướng dẫn, tư vấn 

cho sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với điều kiện, khả 

năng của cá nhân và mục tiêu, yêu cầu của học phần. Tư vấn các hoạt động của lớp 

sinh viên. Đội ngũ cố vấn học tập được thành lập vào đầu mỗi năm học, được điều 

chỉnh bổ sung, thay thế tùy theo điều kiện thực tế năm học. 

Điều 18. Lớp sinh viên chuyên môn và lớp tín chỉ (nhóm học phần) 

1. Tổ chức lớp bao gồm: 

- Lớp sinh viên chuyên môn: được tổ chức bao gồm những sinh viên cùng 

ngành, nghề, khoá học và được duy trì ổn định trong cả khoá học. Lớp sinh viên 

được thành lập để tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, 

các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

- Lớp tín chỉ (nhóm học phần): là những sinh viên đăng ký cùng học một học 

phần được sắp xếp vào lớp học tín chỉ theo từng học kỳ để tổ chức, quản lý về thực 

hiện nhiệm vụ học tập của nhóm học phần và tự giải thể khi kết thúc học phần. 

 2. Ban cán sự (BCS) lớp gồm: 

a) Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể lớp bầu, trưởng khoa chuyên môn 

công nhận và tổng hợp chuyển về phòng CTSV để quản lý. Nhiệm kỳ ban cán sự 

lớp theo năm học;  

b) Nhiệm vụ của BCS lớp:  

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, 

đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng; 
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- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, quy 

định về học tập, rèn luyện; triển khai các thông báo của nhà trường, các phòng chức 

năng và khoa chuyên môn đến các thành viên trong lớp kịp thời và thực hiện đúng 

quy định. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp; 

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, 

rèn luyện. Đại diện lớp liên hệ với cố vấn học tập và các giáo viên bộ môn; đề 

nghị các khoa, phòng công tác sinh viên và Ban giám hiệu nhà trường giải quyết 

những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp; 

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Ban chấp hành chi đoàn để triển khai 

các hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường và Hội sinh viên trường tổ chức 

trong năm học; 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học 

và những việc đột xuất của lớp với khoa chuyên môn và hoặc phòng CTSV; 

c) Quyền của BCS lớp: 

Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của 

trường. 

3. BCS lớp học tín chỉ gồm lớp trưởng và các lớp phó do giáo viên giảng dạy 

học phần chỉ định. BCS lớp học tín chỉ có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội 

quy, quy chế, quy định của sinh viên trong lớp với phòng CTSV. BCS lớp học tín 

chỉ được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường. 

Chương V. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 19. Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng 

1. Thi đua, khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể lớp có thành 

tích cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể:  

a) Đoạt giải trong các cuộc thi do nhà trường, Đại học Huế và ngoài Đại học 

Huế (phải báo cáo với nhà trường thông qua phòng CTSV khi tham gia) tổ chức. Có 

công trình NCKH có giá trị;  

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

trong hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện; giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt 

động trong lớp, khoa, trường, trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hoá, văn 

nghệ, thể thao;  

c) Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu 

cực, tham nhũng; 

d) Các thành tích đặc biệt khác. 
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Nội dung, mức khen và hình thức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. 

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp được 

tiến hành vào cuối mỗi một học kỳ hoặc năm học. Cụ thể: 

a) Đối với cá nhân: 

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc. 

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau: 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên; 

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi nếu xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại 

rèn luyện từ Tốt trở lên;  

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc nếu xếp loại học tập và rèn luyện Xuất sắc.  

Xếp loại học tập xác định theo quy định về đào tạo theo từng trình độ đào tạo 

của nhà trường, xếp loại rèn luyện xác định theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và quy định của nhà trường về đánh giá kết quả rèn luyện.  

- Danh hiệu cá nhân của sinh viên được ghi vào hồ sơ sinh viên. 

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật từ hình thức khiển trách 

trở lên, sinh viên vi phạm quy chế thi hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi 

thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình.  

b) Đối với tập thể lớp: 

- Danh hiệu tập thể lớp gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên 

Xuất sắc. 

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ 

mức cảnh cáo trở lên; không có cá nhân vi phạm quy chế thi trong các kỳ thi kết 

thúc học phần và các hình thức thi khác trong học kỳ, năm học. 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều 

hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường. 

+ Tập thể lớp chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định; triển khai đầy đủ, kịp 

thời các thông báo, hoạt động của nhà trường đến thành viên trong học kỳ, năm học. 

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu 

lớp sinh viên Tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên, 
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có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc. Không có cá nhân vi phạm nội quy, 

quy định của nhà trường trong học kỳ, năm học. 

Điều 20. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng 

1. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng 

ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp. 

2. Thủ tục xét khen thưởng: 

a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện, các lớp tiến hành 

lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của cố 

vấn học tập, đề nghị lên khoa xem xét;  

b) Khoa chuyên môn tổ chức họp xét, chuyển biên bản, hồ sơ lên phòng CTSV 

để đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường xét duyệt; 

c) Căn cứ vào đề nghị của khoa chuyên môn, phòng CTSV tổng hợp trình Hội 

đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng 

công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên. 

Điều 21. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm 

1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của 

hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở 

mức độ nhẹ; 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi 

phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi 

phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng; 

c) Đình chỉ học tập 1 năm học: Áp dụng đối với những sinh viên đang trong 

thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi 

sinh viên không được làm;  

d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học 

tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ 

vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật 

bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo). 

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên phải được ghi vào hồ sơ sinh viên. Trường 

hợp bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường cần gửi 

thông báo cho địa phương và gia đình biết để quản lý, giáo dục. 

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục 

kèm theo Quy định này. 
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Điều 22. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật 

1. Thủ tục xét kỷ luật: 

a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình 

thức kỷ luật; 

b) Cố vấn học tập chủ trì họp với tập thể lớp, phân tích và đề nghị hình thức 

kỷ luật gửi lên khoa chuyên môn xét; 

c) Khoa chuyên môn tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen 

thưởng và kỷ luật của nhà trường (biên bản và hồ sơ xét kỷ luật sinh viên của khoa 

chuyên môn gửi lên phòng CTSV); 

d) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật nhà trường tổ chức họp để xét kỷ 

luật, thành phần bao gồm: Các thành viên của Hội đồng theo quyết định của Hiệu 

trưởng, đại diện tập thể lớp có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. 

Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính 

đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức 

kỷ luật.  

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết 

định kỷ luật bằng văn bản hoặc đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật.  

 2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên: 

a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp sinh viên có khuyết điểm không chấp 

hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng 

cứ thu thập được);  

b) Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm; 

c) Ý kiến của khoa chuyên môn hoặc phòng công tác sinh viên; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

Trong trường hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy 

định, quy chế, phòng CTSV sau khi trao đổi với Trưởng khoa, đại diện tổ chức Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên của nhà trường lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết 

định hình thức xử lý. 

Điều 23. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 

1. Đối với trường hợp bị khiển trách: Sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ 

luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý 

kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được 

hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 
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2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: Sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ 

luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử 

lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được 

hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: Khi hết thời hạn 

đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã (phường, thị trấn) 

nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường 

xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. 

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian 

sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm 

hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.  

Điều 24. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

và kỷ luật sinh viên 

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên: Hiệu 

trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên 

để theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong trường. 

a) Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng nhà trường do 

Hiệu trưởng uỷ quyền; 

b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng phòng Công tác sinh viên; 

c) Các uỷ viên: Là đại diện các khoa chuyên môn, phòng chức năng có liên 

quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường. 

Hội đồng có thể mời đại diện lớp (lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn) và cố vấn 

học tập (giáo viên Hướng dẫn học tập) của lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc 

bị kỷ luật. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen 

thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật: 

a) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật là cơ quan tư vấn giúp Hiệu 

trưởng triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự 

chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng;  

b) Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của khoa chuyên môn 

(nếu có), phòng CTSV; Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh 

sách cá nhân và đơn vị sinh viên có thành tích, đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng 

hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định đối 

với những trường hợp vi phạm kỷ luật;  
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c) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên mỗi học kỳ họp một lần. Khi 

cần thiết, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật có thể họp các phiên bất thường. 

Điều 25. Quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng 

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật 

không thoả đáng có quyền khiếu nại lên thường trực hội đồng thi đua khen thưởng 

trường (phòng CTSV) hoặc Hiệu trưởng; nếu cấp trường đã xem xét lại mà chưa 

thoả đáng có thể khiếu nại lên Đại học Huế hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 26. Công tác phối hợp  

Các đơn vị trong trường chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng CTSV, các tổ 

chức đoàn thể, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức 

thực hiện tốt công tác sinh viên của nhà trường. 

Điều 27. Chế độ báo cáo 

1. Kết thúc mỗi học kỳ của năm học, các khoa chuyên môn tiến hành tổng kết, 

đánh giá công tác sinh viên, báo cáo phòng CTSV để tổng hợp và báo cáo Hiệu 

trưởng nhà trường. 

 2. Các khoa chuyên môn kịp thời báo cáo Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý 

trực tiếp có liên quan những vụ việc xảy ra vó liên quan đến sinh viên trong khoa. 

Điều 28. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật 

1. Hiệu trưởng và phòng CTSV tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện công tác sinh viên của các khoa chuyên môn. 

2. Các khoa, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét 

khen thưởng theo quy định. 

3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên, tuỳ theo mức độ sẽ bị 

xử lý theo quy định của nhà trường. 

Điều 29. Hiệu lực ban hành và Tổ chức thực hiện  

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, 

căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của quy định này hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện cho phù hợp với các quy định khác của nhà trường và của pháp luật. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 692/QĐ-ĐHNL ngày 18 tháng 8 năm 2015 của 

Hiệu trưởng trường ĐHNL) 

TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và  

hình thức xử lý  

(Số lần tính trong cả khoá học) 

Ghi chú 

Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình 

chỉ 

học 

tập 1 

năm 

học 

Buộc 

thôi 

học 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Đến muộn giờ học, giờ thực 

tập; mất trật tự, làm việc 

riêng trong giờ học, giờ 

thực tập và tự học,  

Lần 2 Lần 3   
Số lần tính trong 

học kỳ 

2.  

Vi phạm nội quy của nhà 

trường về trang phục đến 

trường (trang phục, giày, 

bảng tên,…) 

Lần 2 Lần 3   
Số lần tính trong 

học kỳ 

3.  
Không tham gia “Tuần sinh 

hoạt công dân – HSSV” 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4  

4.  
Nghỉ học không phép hoặc 

quá phép 
 

Quá 

1 

tháng 

Quá  

2 

tháng  

 

Quá 1 tháng, nhà 

trường thông báo 

về gia đình; quá 2 

tháng thực hiện 

theo quy định. 

5.  
Vô lễ với thầy, cô giáo và 

CBVC&LĐ nhà trường 
 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Trong trường hợp 

đặc biệt nghiêm 

trọng, có thể đình 

chỉ 1 năm học 

hoặc buộc thôi 

học ngay lần vi 

phạm đầu tiên 

6.  
Học hộ hoặc nhờ người 

khác học hộ 
 Lần 1 Lần 2 Lần 3  

7.  

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ 

thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ 

làm hoặc sao chép tiểu luận, 

đồ án, khoá luận tốt nghiệp 

  Lần 1 Lần 2  
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8.  

Tổ chức học, thi, kiểm tra 

hộ; tổ chức làm hộ tiểu 

luận, đồ án, khoá luận  

tốt nghiệp 

   Lần 1 

Tuỳ theo mức độ 

có thể giao cho cơ 

quan chức năng 

xử lý theo quy 

định của pháp luật 

9.  

Mang tài liệu vào phòng thi 

(trái quy định), đưa đề thi ra 

ngoài nhờ làm hộ, ném tài 

liệu vào phòng thi, vẽ bậy 

vào bài thi; bỏ thi không có 

lý do chính đáng 

    
Xử lý theo quy 

định đào tạo  

10.  

Không đóng học phí, bảo 

hiểm y tế đúng quy định và 

quá thời hạn được trường 

cho phép hoãn 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Trường hợp khó 

khăn về đóng học 

phí, BHYT phải 

làm đơn nộp tại 

phòng CTSV để 

nhà trường xem 

xét và giải quyết 

11.  

Làm hư hỏng tài sản trong 

giảng đường, phòng thí 

nghiệm và các tài sản khác 

của nhà trường 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Trong trường hợp 

đặc biệt nghiêm 

trọng, có thể đình 

chỉ 1 năm học 

hoặc buộc thôi 

học ngay lần vi 

phạm đầu tiên và 

phải bồi thường 

thiệt hại 

12.  
Uống rượu, bia trong giờ học; 

say rượu, bia khi đến lớp. 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4  

13.  

Hút thuốc lá trong giờ học, 

phòng họp, phòng thí 

nghiệm và nơi cấm hút 

thuốc theo quy định 

Lần 3 Lần 4    

14.  Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tuỳ theo mức độ 

có thể giao cho cơ 

quan chức năng xử 

lý theo quy định 

của pháp luật 
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15.  

Tàng trữ, lưu hành, truy 

cập, sử dụng sản phẩm văn 

hoá đồi trụy hoặc tham gia 

các hoạt động mê tín dị 

đoan, hoạt động tôn giáo 

trái phép 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Nếu nghiêm trọng 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

16.  

Buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ, lôi kéo người khác sử 

dụng ma tuý 

   Lần 1 

Giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

17.  Sử dụng ma tuý     

Xử lý theo quy 

định về xử lý 

HSSV sử dụng ma 

tuý (Thông tư  số 

31/2009/TT-

BGDĐT) 

18.  
Chứa chấp, môi giới hoạt 

động mại dâm 
   Lần 1 

Giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

19.  Hoạt động mại dâm   Lần 1 Lần 2  

20.  

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, 

tiêu thụ tài sản do lấy cắp 

mà có 

  Lần 1 Lần 2 

Tuỳ theo mức độ 

xử lý từ cảnh cáo 

đến buộc thôi học. 

Nếu nghiêm 

trọng, giao cho cơ 

quan chức năng 

xử lý theo quy 

định của pháp luật 

21.  

Chứa chấp buôn bán vũ khí, 

chất nổ, chất dễ cháy và các 

hàng cấm theo quy định của 

Nhà nước.  

   Lần 1 

Giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

22.  

Đưa phần tử xấu vào trong 

trường gây ảnh hưởng xấu 

đến an ninh, trật tự trong 

nhà trường. 

  Lần 1 Lần 2 

Trong trường hợp 

đặc biệt nghiêm 

trọng, có thể  buộc 

thôi học ngay lần 

vi phạm đầu tiên 
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23.  

Đánh nhau gây thương tích, 

tổ chức hoặc tham gia tổ 

chức đánh nhau 

  Lần 1 Lần 2 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

24.  

Kích động, lôi kéo người 

khác biểu tình, viết truyền 

đơn, áp phích trái pháp luật 

  Lần 1 Lần 2 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

25.  
Vi phạm các quy định về an 

toàn giao thông 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật 

26.  

Sử dụng hoặc cho người 

khác sử dụng thẻ sinh viên, 

thẻ thư viện, thẻ TTHL, thẻ 

BHYT, thẻ nội trú không 

đúng mục đích 

Lần 1 Lần 2   

Các trường hợp vi 

phạm ở TTHL, 

KTX, bệnh viện: 

xử lý theo quy 

định của riêng của 

TTHL, TTPVSV 

hoặc các đơn vị 

liên quan  

 

III.  QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN ĐẠI 

HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-

ĐHNL ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng nhà trường)  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Đại học 

và Cao đẳng hệ chính quy (sau đây gọi chung là Quy định rèn luyện) bao gồm: 

Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân loại kết quả và quy trình đánh giá 

kết quả rèn luyện; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá, tổ chức thực hiện. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy đang theo học Đại học 

và Cao đẳng tại trường 
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Điều 2. Mục đích 

 Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong trường nhằm: 

 1. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục sinh viên trường phát triển toàn diện 

và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, 

yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu thầy cô và bạn bè; sống tốt và làm việc hiệu quả đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần 

xây dựng và phát triển nhà trường. 

 2. Đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với từng 

môi trường đào tạo và đối tượng đánh giá; tạo điều kiện cho sinh viên có môi 

trường rèn luyện tốt.  

Điều 3. Yêu cầu 

 1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là hoạt động định kỳ (mỗi một 

học kỳ sinh viên phải đánh giá rèn luyện một lần) trong nhà trường.  

 2. Quy định rèn luyện đồng thời phải phù hợp với hình thức làm khóa luận tốt 

nghiệp (thực tập tốt nghiệp cuối khóa) hoặc tham gia học tập các học phần thay thế 

khóa luận tốt nghiệp; phải đáp ứng theo chương trình đào tạo của một ngành hoặc 

nhiều ngành. 

 3. Quá trình đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ. 

Điều 4. Nội dung đánh giá và thang điểm 

1. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá phẩm chất chính 

trị, đạo đức, lối sống của từng sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt: 

a) Ý thức trong học tập; 

b) Ý thức chấp hành quy định, nội quy, quy chế trong nhà trường; 

c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống các tệ nạn xã hội; 

d) Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; 

e) Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà 

trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên. 

2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100. Hiệu trưởng sẽ căn cứ 

vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của trường để quy định các tiêu chí và mức điểm chi 

tiết phù hợp với các nội dung đánh giá và không vượt quá khung điểm của quy định này. 
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Chương II 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHUNG ĐIỂM 

 

Điều 5. Đánh giá về ý thức trong học tập 

1. Căn cứ để xác định điểm đánh giá tùy theo các mức độ là: 

a) Thái độ trong học tập 

b) Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học 

thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học 

c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi 

d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập 

e) Kết quả học tập 

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm. 

Điều 6. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà 

trường 

1. Căn cứ để xác định điểm đánh giá là ý thức chấp hành và thực hiện. 

a) Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Đại học Huế 

b) Các nội quy, quy định và quy chế được áp dụng trong trường 

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm. 

Điều 7. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã 

hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội 

1. Căn cứ để xác định điểm đánh giá là: 

a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã 

hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao 

b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội. 

c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm. 

Điều 8. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng 

1. Căn cứ để xác định điểm đánh giá là  

a) Chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước 

b) Có thành tích được ghi nhận và khen thưởng 

c) Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, người gặp khó khăn, hoạn nạn. 

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm. 
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Điều 9. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, 

các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong 

học tập, rèn luyện của sinh viên 

1. Căn cứ để xác định điểm đánh giá là  

a) Ý thức, thái độ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với sinh viên được phân 

công quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức 

khác trong nhà trường. 

b) Kỹ năng quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và 

các tổ chức khác trong nhà trường. 

c) Các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên trong nhà trường. 

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 10 điểm. 

 

Chương III 

PHÂN LOẠI  KẾT QUẢ VÀ QUY TRÌNH  ĐÁNH GIÁ  

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

 

Điều 10. Phân loại kết quả rèn luyện 

Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, 

trung bình, yếu và kém. 

1) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc; 

2) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt; 

3) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá; 

4) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình; 

5) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu; 

6) Dưới 35 điểm: loại kém. 

Điều 11. Phân loại để đánh giá 

1. Trong thời gian Sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách khi phân loại kết quả 

rèn luyện không được vượt quá loại khá 

2. Trong thời gian Sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo khi phân loại kết quả rèn 

luyện không được vượt quá loại trung bình 

3. Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ không được đánh giá rèn luyện tính từ học 

kỳ sinh viên bị kỷ luật.  

4. Sinh viên bị buộc thôi học không được xét phân loại đánh giá kết quả rèn luyện. 

5. Sinh viên hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định 

của khóa học được tiếp tục phân loại, đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian 
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đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên 

nhân để quy định mức đánh giá tại học kỳ bổ sung. 

6. Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cha mẹ (hoặc cha/hoặc mẹ), có hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có xác nhận theo quy định với những hoạt động 

rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì khi phân loại 

đánh giá kết quả rèn luyện theo nguyên tắc ưu tiên, khuyến khích, cộng điểm sự nỗ 

lực và tiến bộ của sinh viên tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể. 

7. Sinh viên nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả rèn luyện của các kỳ đã đánh 

giá được Hiệu trưởng công nhận sẽ phân loại đánh giá kết quả rèn luyện tại học kỳ 

sinh viên hết thời hạn bảo lưu và tiếp tục học tập tại trường. 

8. Sinh viên học đồng thời hai chương trình sẽ được phân loại đánh giá kết quả 

rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất. Trong trường hợp đơn vị quản lý 

chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai tiếp tục 

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 

9. Sinh viên chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai nhà trường 

được bảo lưu kết quả rèn luyện của trường cũ khi học tại trường mới và được tiếp 

tục phân loại đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo. 

Điều 12. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện 

1. Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi 

tiết do trường quy định. 

2. Tổ chức họp lớp vào tháng đầu tiên của mỗi học kỳ có Cố vấn học tập 

(CVHT) tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên 

trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên 

bản kèm theo. 

CVHT xác nhận vào bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp, xác nhận biên 

bản hợp lớp về đánh giá rèn luyện và chuyển kết quả (bản giấy và bản mềm kết 

quản rèn luyện sinh viên trong lớp theo mẫu của phòng Công tác sinh viên ban 

hành) lên hội đồng khoa chuyên môn. 

3. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa họp xét, thống 

nhất, báo cáo trưởng khoa thông qua và gửi kết quả (bản giấy và bản mềm xác nhận 

điểm đánh giá theo lớp theo) lên phòng Công tác sinh viên để tổng hợp trình Hội 

đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp trường họp. 

4. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường họp xét, 

thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định công nhận kết quả. 

5. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của sinh viên phải được công bố công 

khai và thông báo cho sinh viên biết trong buổi họp lớp vào tháng tiếp theo của mỗi 

học kỳ. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

 

Điều 13. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện 

1. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường là cơ quan tư 

vấn giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng sinh viên và 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. 

a) Thành phần Hội đồng cấp trường gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu 

trưởng uỷ quyền. 

- Thường trực Hội đồng: Trưởng Phòng Công tác sinh viên. 

- Các uỷ viên: Đại diện Lãnh đạo các khoa, phòng có liên quan, đại diện Đoàn 

thanh niên và Hội sinh viên cấp trường. 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp 

trường: căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, 

tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên, đề nghị Hiệu trưởng 

công nhận. 

2. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa có nhiệm vụ 

giúp Trưởng Khoa xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong khoa. 

a) Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm: 

-  Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Khoa hoặc Phó Trưởng Khoa được Trưởng 

Khoa uỷ quyền. 

- Các uỷ viên: Trợ lý giáo vụ khoa (thường trực Ban CVHT khoa), CVHT các lớp, 

đại diện BCH Liên chi đoàn khoa. 

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa: 

Căn cứ đề nghị của tập thể đơn vị lớp sinh viên giúp Trưởng Khoa đánh giá chính 

xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của sinh viên trong khoa. 

Điều 14. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện 

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành theo từng học 

kỳ, năm học và toàn khoá học. 

2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá 

chi tiết của trường.  

3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học 

kỳ của năm học đó. 

4. Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung của điểm rèn luyện các học 

kỳ của khoá học. 
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Điều 15. Sử dụng kết quả rèn luyện 

1. Kết quả phân loại rèn luyện từng học kỳ, năm học của sinh viên được lưu 

trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học 

bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét giải quyết việc làm 

thêm, miễn giảm chi phí, dịch vụ và học tập,... 

 Kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ 

quản lý sinh viên của trường, được xét thi tốt nghiệp, ghi vào bảng điểm kết quả học tập 

và rèn luyện của sinh viên và lưu trong hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên khi ra trường 

2. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu 

dương, khen thưởng. 

3. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm 

ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém 

hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. 

Điều 16. Quyền khiếu nại 

Sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng 

nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận được đơn khiếu 

nại, nhà trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định hiện hành.  

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17.  Tổ chức thực hiện 

Nhà trường giao nhiệm vụ phòng CTSV tiến hành nghiên cứu soạn thảo biểu 

mẫu đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên, trình Hiệu trưởng ký ban hành áp dụng 

cho từng năm học.  

Trong quá trình thực hiện, căn cứ trên thực trạng và ý kiến từ: sinh viên, hệ 

thống cố vấn học tập, ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan 

như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường; phòng CTSV có nhiệm vụ tham 

mưu và đề xuất với nhà trường những điều chỉnh về tiêu chí, thang điểm đánh giá 

cho phù hợp từng thời điểm, từng năm học. 

Hiệu trưởng sẽ ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại kết 

quả rèn luyện của sinh viên theo từng năm học. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức bình 

xét theo đúng quy trình, thời điểm như đã nêu trong chương IV của quy định này./. 
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IV.  QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NÔNG LÂM HỆ CHÍNH QUY (Ban hành kèm theo Quyết định số 701 /QĐ-

ĐHNL ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường ĐHNL) 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy định chung 

1. Sinh viên không ở trong các ký túc xá do nhà trường quản lý được gọi là 

sinh viên ngoại trú. 

2. Sinh viên ngoại trú phải chịu sự quản lý của nhà trường, chính quyền địa 

phương và có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý 

sinh viên ngoại trú.  

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định quản lý sinh viên ngoại trú này được áp dụng thống nhất cho sinh 

viên ngoại trú hệ chính quy đang theo học tại trường. Đối với sinh viên nước ngoài 

có quy định riêng. 

Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý ngoại trú 

1. Mục tiêu 

a) Góp phần rèn luyện sinh viên ngoại trú trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

người học theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường. 

b) Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong việc quản lý sinh viên ngoại trú; bảo đảm 

nắm bắt kịp thời thực trạng sinh viên ngoại trú; 

c) Ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ cơ bản những biểu hiện tiêu cực, không lành 

mạnh trong sinh viên ngoại trú, đặc biệt là các tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy. 

2. Yêu cầu: 

a) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong nội bộ nhà trường, 

trước hết giữa Phòng Công tác sinh viên (CTSV) với Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường. 

b) Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền 

địa phương. 

c) Giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng sinh viên ngoại trú. 
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Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Nội dung quản lý sinh viên ngoại trú của nhà trường 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý sinh viên ngoại trú đáp ứng 

các mục tiêu, yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy định này. 

2. Tổ chức bộ máy quản lý sinh viên ngoại trú. 

3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quản lý ngoại trú. 

Điều 5. Trách nhiệm của nhà trường 

1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo công tác quản 

lý ngoại trú của trường. 

2. Phòng CTSV có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 

kiểm tra và đánh giá công tác quản lý ngoại trú của trường. 

3. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, trước hết là Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Sinh viên, có trách nhiệm góp phần thực hiện công tác quản lý sinh 

viên ngoại trú theo quy định của nhà trường. 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Công tác sinh viên 

1. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có sinh viên của trường 

thường trú hoặc đang tạm trú để : 

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn dân 

cư đối với sinh viên ngoại trú. 

b) Định kỳ giao ban vào đầu học kỳ của năm học để trao đổi thông tin giữa nhà 

trường với công an và chính quyền địa phương về tình hình sinh viên ngoại trú, từ 

đó đề ra những biện pháp phối hợp nhằm quản lý tốt sinh viên ngoại trú. 

2. Hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước, nội 

quy quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương. 

3. Cấp giấy chứng nhận cho sinh viên của trường được phép ở ngoại trú để công 

an phường (xã, thị trấn) có cơ sở giải quyết cho đăng ký tạm trú. 

4. Lập danh sách trích ngang sinh viên ngoại trú theo từng đơn vị lớp, khoa, ghi 

rõ đầy đủ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (họ và tên chủ nhà, số nhà, đường phố 

(thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện) và ngày đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú. 

5. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học thu giấy nhận xét của công an (qua Sổ quản lý 

sinh viên nơi cư trú) đối với sinh viên ngoại trú về việc chấp hành luật pháp của 
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Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, những thành tích đóng góp cho 

địa phương, hoặc những khuyết điểm vi phạm của sinh viên. 

6. Căn cứ vào nhận xét của công an để kết hợp với phân loại sinh viên theo quy 

chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Phối hợp với chính quyền và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa 

phương để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống 

ma túy và các tệ nạn xã hội cho sinh viên ngoại trú. 

Điều 7. Trách nhiệm của sinh viên ngoại trú 

1. Làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú với nhà trường (qua Sổ quản lý sinh viên nơi 

cư trú) để đăng ký tạm trú với công an phường nơi cư trú theo đúng Nghị định số 

51/CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, Thông tư hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). 

Riêng đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và cùng ở với 

gia đình, chỉ làm đơn không cần có ý kiến với công an. 

2. Khi được phép của công an phường cho đăng ký tạm trú, chậm nhất sau 15 

ngày sinh viên phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình: họ tên 

chủ nhà trọ, số nhà, đường phố, phường, điện thoại liên hệ (nếu có). 

3. Sinh viên có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng với 

chủ nhà trọ; không đưa người khác vào nhà trọ khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà 

trọ; báo với chủ nhà trọ đăng ký tạm vắng với công an phường trong trường hợp rời 

khỏi nhà trọ từ 24 giờ trở lên. 

4. Khi thay đổi chỗ ở ngoại trú mới, sinh viên phải làm đơn xin phép nhà trường 

để làm lại thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường và phải báo cáo với nhà 

trường về địa chỉ ngoại trú mới của mình. 

5. Sinh viên phải cam kết với nhà trường và công an phường nơi đang ngoại trú 

thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa 

phương về trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sống lành mạnh. 

6. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng 

chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hoạt động khác do 

địa phương tổ chức. 

7. Nghiêm cấm các hành vi sau đây : 

a) Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, các loại 

vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại. 

b) Tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm và đua xe trái phép. 
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c) Tàng trữ, lưu hành hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hóa phẩm 

đồi trụy, kích động bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động. 

d) Gây ồn ào mất trật tự và các hành vi thiếu văn hóa khác, gây gổ, kích động 

đánh nhau, tổ chức băng nhóm, bè phái tụ tập gây rối trật tự, trị an, gây ô nhiễm môi 

trường nơi đang ở. 

đ) Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín, hủ tục. 

8. Mười lăm (15) ngày trước khi kết thúc học kỳ, học sinh, sinh viên phải nộp 

Sổ quản lý sinh viên nơi cư trú đã có nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) 

nơi cư trú cho nhà trường. 

Điều 8. Quyền của sinh viên ngoại trú 

1. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa 

phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú. 

2. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình đến chính 

quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan có liên quan khác về 

những vấn đề có liên quan đến công tác sinh viên ngoại trú. 

Chương III. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 9. Khen thưởng 

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác quản lý sinh 

viên ngoại trú được khen thưởng theo quy định hiện hành. 

2. Sinh viên có thành tích trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú, tùy theo 

mức độ sẽ được nhà trường xét khen thưởng và tính điểm rèn luyện. 

Điều 10. Kỷ luật 

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý sinh viên ngoại trú thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Sinh viên vi phạm Quy định quản lý sinh viên ngoại trú, tùy theo mức độ vi 

phạm sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ 

học tập, buộc thôi học (theo khung xử lý kỷ luật kèm theo Quy định này). 
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KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT    

SINH VIÊN VI PHẠM QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 701 /QĐ-ĐHNL ngày 26 tháng 8 năm 2015 của 

Hiệu trưởng trường ĐHNL) 

Số  

TT 
Nội dung vi phạm kỷ luật 

Số lần vi phạm và hình thức kỷ luật 

Khiển 

trách 
Cảnh cáo 

Đình chỉ  

học 01 năm 

Buộc thôi 

học 

1 Vào năm học mới sau 1 tháng không 

khai báo chỗ ở 
Lần 1 Lần 2 

  

2 Lấy cắp tài sản của nhà trọ  

và dân địa phương 

Tùy theo mức độ mà bị xử lý từ khiển trách  

đến buộc thôi học. 

3 Làm ô nhiễm môi trường, gây ồn ào 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân 

cư, bị chính quyền địa phương lập 

biên bản. 

Lần 1 Lần 2 
Tùy theo mức độ và 

số lần vi phạm 

4 Tổ chức, tham gia đánh bạc ăn tiền, 

số đề. 

Tùy theo mức độ mà bị xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học. 

5 Gây gổ đánh nhau gây thương tích  Lần 1 Lần 2 Lần 3 

6 Không thanh toán tiền thuê trọ cho 

chủ nhà, bị chủ nhà khiếu nại 
Lần 1 Lần 2 

Tùy theo tính chất và số 

lần vi phạm 

7 Tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm đồi 

trụy, tham gia các hoạt động truyền 

đạo trái phép, mê tín, dị đoan, bị cơ 

quan có thẩm quyền lập biên bản. 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

  8 Sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng 

trữ, rủ rê người khác sử dụng ma túy 

   
Lần 1 

9 Sử dụng ma túy 
(Xử lý theo quy định xử lý sinh viên sử dụng 

ma túy) 

10 Tham gia các hoạt động mại dâm  Lần 1 Lần 2 Lần 3 
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Số  

TT 
Nội dung vi phạm kỷ luật 

Số lần vi phạm và hình thức kỷ luật 

Khiển 

trách 
Cảnh cáo 

Đình chỉ  

học 01 năm 

Buộc thôi 

học 

11 Chứa chấp, buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ hàng quốc cấm, hàng lậu, vũ khí, 

chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại. 

Tùy theo mức độ mà bị xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học. 

12 Đưa phần tử xấu vào nhà trọ để thực 

hiện các hành vi phạm pháp, bị cơ 

quan có thẩm quyền lập biên bản. 

  

Lần 1 Lần 2 

13 Tham gia đua xe trái phép   Lần 1 Lần 2 

14 Tham gia lôi kéo người khác biểu 

tình, vẽ tranh, viết sách báo, truyền 

đơn trái pháp luật. 

  

 Lần 1 

 

V.  QUY ĐỊNH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 703 /QĐ-ĐHNL ngày 26 tháng 8 năm 2015 của 

Hiệu trưởng trường ĐHNL) 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Đối tượng áp dụng 

Sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông chính quy đang học tập tại 

trường. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính 

sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện 

được xét, cấp học bổng tại Quy định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập như những sinh viên khác. 

Điều 2. Mục tiêu 

Học bổng khuyến khích học tập được cấp cho sinh viên nhằm khích lệ tinh 

thần nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt kết quả cao. Hỗ trợ một phần tài chính 

giúp sinh viên ổn định và cải thiện cuộc sống, vững vàng ý chí phấn đấu đồng thời 

thúc đẩy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện trong các lớp học, trong toàn trường. 
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Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

a) Đối với học kỳ đầu của khóa học 

Sinh viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng có tổng điểm 

thi 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm 

nhân hệ số), sinh viên thuộc diện được xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) vào 

đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành và học sinh dự bị 

đại học có kết quả học tập các môn học chính khóa đạt loại giỏi trở lên thì được xét, 

cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học 

tập của trường theo các mức sau: 

- Mức học bổng loại khá: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 5.0 

đến dưới 8.0 hoặc đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy 

chương đồng đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong 

các giải quốc tế chính thức) hoặc có điểm trung bình chung học tập các môn học 

chính khóa của năm dự bị đại học đạt loại giỏi. Mức học bổng loại khá bằng mức 

trần học phí đối với các nhóm ngành đào tạo theo quy định của Đại học Huế cho 

năm học đó. 

- Mức học bổng loại giỏi: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 8.0 

đến dưới 9.0 hoặc đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy 

chương bạc đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong các 

giải quốc tế chính thức) hoặc có điểm trung bình chung học tập các môn học chính 

khóa của năm dự bị đại học đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% 

mức học bổng loại khá. 

- Mức học bổng loại xuất sắc: có điểm trung bình các môn thi tuyển sinh đạt từ 

9.0 đến 10 hoặc đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (hoặc Huy 

chương vàng đối với thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu TDTT trong 

các giải quốc tế chính thức). Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% mức học bổng 

loại khá. 

b) Đối với các học kỳ còn lại 

Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật 

từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng 

khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường 

theo các mức sau: 

- Mức học bổng loại khá: có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở 

lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng mức trần 

học phí đối với các ngành đào tạo theo quy định của Đại học Huế cho năm học đó. 



 

57 

- Mức học bổng loại giỏi: có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở 

lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% mức 

học bổng loại khá.                                  

- Mức học bổng loại xuất sắc: có điểm trung bình chung học tập đạt loại 

xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% 

mức học bổng loại khá. 

 c) Những quy định chung 

- Về điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học bổng: 

+ Điểm trung bình chung học tập dùng để xét, cấp học bổng được tính theo thang 

điểm mười (chỉ lấy điểm học phần lần thứ nhất, trong đó không có điểm dưới 5,5). 

+ Đối với diện tuyển thẳng, điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học 

bổng được quy đổi như sau: 

Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng: tương đương với 9.0 điểm 

Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc: tương đương với 8.0 điểm 

Đạt giải ba hoặc huy chương đồng: tương đương với 7.0 điểm 

+ Đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng nhưng vẫn đăng ký dự thi và 

trúng tuyển cùng ngành xét tuyển thì điểm trung bình chung dùng xét, cấp học bổng 

lấy theo điểm thi tuyển. 

+ Đối với diện ưu tiên xét tuyển: điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học 

bổng được lấy theo kết quả điểm thi tuyển sinh như diện thi tuyển. 

+ Đối với diện dự bị lên, điểm trung bình chung dùng để xét cấp học bổng 

được quy đổi như sau: điểm TB chung dùng để xét, cấp học bổng bằng điểm trung 

bình chung các môn học chính khóa của năm học dự bị trừ đi một (TBCHB = 

TBCHT - 1.0 ) 

- Kết quả rèn luyện được xác định theo quyết định của Hiệu trưởng trong 

từng học kỳ. 

- Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng 

trong năm học. 

Điều 4. Quỹ học bổng khuyến khích học tập 

- Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí bằng 8% từ nguồn thu học 

phí hệ đào tạo chính quy.  

- Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập, nhà trường xác định số 

lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong 
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trường hợp nếu số lượng sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn 

số suất học bổng thì lấy theo thứ tự ưu tiên: điểm trung bình chung học tập, xếp 

loại rèn luyện, điểm rèn luyện. 

- Nhà trường căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên (hoặc kết 

quả thi tuyển sinh, tuyển thẳng,…) tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại 

xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định. 

- Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập theo số lượng tín chỉ (14 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). 

Nếu học dưới 14 tín chỉ sẽ không được xét, cấp học bổng (trừ các ngành đi thực tập 

giáo trình và thực tập tốt nghiệp). 

VI.  QUY ĐỊNH PHỤC VỤ SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHNL ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Nông Lâm) 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ, mục đích, yêu cầu 

1. “Phục vụ sinh viên”: là quy trình giải quyết công việc đối với sinh viên hệ 

chính qui, thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Nông Lâm từ tiếp nhận yêu cầu, 

hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận” tại Phòng 

Công tác sinh viên. 

2. Mục đích:  

- Tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, rõ ràng mọi thắc mắc của sinh viên, 

tránh cho sinh viên phải đi lại nhiều lần và tới nhiều phòng, Khoa của trường. 

- Làm rõ, đúng trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân, mỗi khâu xử lý trong bộ 

máy quản lý của Nhà trường. 

3. Yêu cầu:  

- “Bộ phận tiếp nhận” trực thuộc phòng Công tác sinh viên. Cán bộ trực tiếp 

nhận là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tận tâm với 

công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ lịch sự, hòa nhã với sinh viên. 

- Đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng thuận tiện không gây phiền hà 

cho sinh viên. 

- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giải quyết công việc giữa các bộ phận, đơn vị 

trong Trường với tinh thần phục vụ cao nhất. 

http://luat.xalo.vn/thuat-ngu-phap-ly/126984844/Tham-quyen.html
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Điều 2. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm 

của cán bộ, các phòng chức năng liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết công 

việc đối với sinh viên. 

Điều 3. Nguyên tắc giải quyết công việc theo quy trình “phục vụ sinh viên” gồm: 

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại “bộ phận tiếp nhận và giải quyết công việc 

cho sinh viên” (sau đây gọi là “bộ phận tiếp nhận”) thuộc phòng CTSV. 

2. Giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định, đúng Quy 

chế Công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và của nhà trường. 

3. Bảo đảm thực hiện công khai về thủ tục, thời gian. 

4. Quy định rõ trách nhiệm của cán bộ và các phòng chức năng liên quan. 

 

Chương 2 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4: Các phòng liên quan và cơ chế phối hợp 

1.Các phòng liên quan 

- Phòng Công tác sinh viên 

- Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Phòng Đào tạo  

- Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Phòng Cơ sở vật chất 

- Các Khoa chuyên môn 

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

2. Quy chế phối hợp 

- Phòng Công tác sinh viên là đầu mối tiếp nhận, giải quyết mọi thông tin, thủ 

tục hành chính đối với sinh viên hệ chính quy của Nhà trường. 

- Thời gian từ khi các đơn vị nhận thông tin yêu cầu từ “bộ phận tiếp nhận” 

đến khi trả lời tùy theo nội dung thông tin được yêu cầu phải thực hiện theo thời 

gian (theo phụ lục) trong quy định này. 

- Hình thức trả lời có thể qua điện thoại; email; văn bản, hồ sơ (tùy theo nội 

dung thông tin được yêu cầu). 
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- Cán bộ (bộ phận tiếp nhận) được giao dịch trực tiếp với các đơn vị liên quan 

để lấy các thông tin trả lời kịp thời cho sinh viên. 

Điều 5. Đối với phòng Công tác sinh viên 

1. Bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

2. Phổ biến và niêm yết công khai các thủ tục, quy trình, thời gian cho từng nội 

dung công việc theo quy định. 

3. Mỗi tuần tiếp sinh viên: 10 buổi, theo lịch từ thứ Hai đến thứ Sáu 

4. Thời gian làm việc:  

- Buổi Sáng: từ 07h30 đến 11h00 

- Buổi Chiều: từ 13h30 đến 17h00  

Điều 6. Đối với sinh viên đến giải quyết công việc 

1. Sinh viên đến nộp hồ sơ phải xuất trình thẻ sinh viên và trang phục đúng 

quy định. 

2. Các công việc nếu có yêu cầu xác nhận ở cấp khoa hoặc CVHT phải được 

thực hiện trước khi đến “bộ phận tiếp nhận”.  

3. Nộp hồ sơ đầy đủ theo các thủ tục quy định. 

4. Đến nhận lại hồ sơ đúng thời gian quy định và phải xuất trình giấy hẹn. 

Điều 7. Trách nhiệm của “bộ phận tiếp nhận” và phòng CTSV 

1. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn khi hồ sơ sinh viên đã đầy đủ 

và đúng quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cho sinh viên, đồng thời hướng 

dẫn cụ thể để sinh viên bổ sung. 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ theo dõi và ghi rõ ngày nhận, ngày trả hồ 

sơ, liệt kê giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định. 

3. Trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng CTSV để xem xét và giải quyết. Lãnh đạo phòng 

phê duyệt chuyển cán bộ chuyên môn hoặc các phòng liên quan phối hợp giải quyết. 

4. Tiếp nhận kết quả đã giải quyết xong của các phòng hoặc cán bộ chuyên môn. 

5. Trả kết quả cho sinh viên đúng theo phiếu hẹn. 

6. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải mang bảng tên, có thái độ niềm nở, vui vẻ, hòa 

nhã, nhiệt tình, tác phong lịch sự. 

7. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải làm việc đúng thời gian quy định. Nhận và trả 

hồ sơ đúng thời hạn, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho sinh viên khi thực hiện không 

đúng quy trình. 
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Điều 8. Trách nhiệm của các phòng, trung tâm, khoa liên quan khi giải quyết 

công việc tại “bộ phận tiếp nhận” 

1. Các phòng, khoa, trung tâm liên quan có trách nhiệm phối hợp cùng với 

“bộ phận tiếp nhận” để thực hiện tốt quy trình giao nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ theo 

đúng thời gian quy định, tránh trở ngại công việc chung. 

2. Mỗi phòng, khoa trung tâm cử 01 cán bộ để nhận hồ sơ từ “bộ phận tiếp 

nhận” trình lãnh đạo giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình và trả kết 

quả hồ sơ sau khi đã được giải quyết tại đơn vị đến “bộ phận tiếp nhận” 

 

Chương 3 

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC 

Điều 9. Xác nhận sinh viên gồm 

Xác nhận đơn vay vốn tín dụng, xác nhận sinh viên để làm các thủ tục: nhận 

trợ cấp ưu đãi, xin hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương, xác nhận làm chế độ bảo 

hiểm thân thể, xin cấp học bổng tài trợ... 

Điều 10. Làm thủ tục miễn giảm học phí và chế độ chính sách cho sinh viên 

Tiếp nhận hồ sơ về xét miễn giảm học phí và các chế độ chính sách cho sinh 

viên như: miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách, xác nhận sổ ưu 

đãi giáo dục, xét chế độ cho sinh viên cử tuyển, dân tộc thiểu số hộ nghèo,… 

Điều 11. Xin cấp bảng điểm trong học kỳ và bảng điểm quá trình học tập 

Tiếp nhận và xác nhận bảng điểm trong học kỳ cho sinh viên nhận học bổng 

tài trợ, xét khen thưởng các cấp, xác nhận để làm hồ sơ xin vào Đảng; in và cấp lại 

bảng điểm toàn khóa học cho sinh viên đã tốt nghiệp. Trong trường hợp nhờ người 

khác làm thủ tục xin cấp bảng điểm thì phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền 

và giấy giới thiệu của người được ủy quyền, CMND của người được ủy quyền. 

Điều 12. Giải quyết nghỉ học có thời hạn, thôi học 

Tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cho sinh viên nghỉ học, thôi học: 

- Trường hợp sinh viên nghỉ học do ốm đau: Phải có giấy xác nhận của y tế có 

thẩm quyền (bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế hay bệnh viện cấp Huyện hoặc 

tương đương trở lên). 

- Trường hợp sinh viên nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn: Phải kèm 

bản khai hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (từ 

cấp Phường, Xã trở lên). 
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Điều 13. Giải quyết vào học lại 

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho sinh viên vào học lại sau khi nghỉ học có 

thời hạn: 

- Giấy xác nhận của y tế có thẩm quyền đảm bảo sức khỏe vào học lại (bệnh 

viện trường Đại học Y Dược Huế hay bệnh viện cấp Huyện hoặc tương đương trở 

lên) đối với sinh viên nghỉ học vì lý do sức khỏe 

- Giấy nhận xét của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian 

ngừng học. 

Điều 14. Xin cấp giấy giới thiệu 

Tiếp nhận và làm thủ tục cấp giấy giới thiệu cho sinh viên khi đến làm việc với 

các đơn vị ngoài trường về NCKH, liên hệ thực tập, thực tập tốt nghiệp,… 

- Trường hợp cấp giấy giới thiệu sinh viên đi làm NCKH ngoài trường phải có 

giấy xác nhận của giáo viên hướng dẫn nhóm NCKH. 

-  Trường hợp cấp giấy giới thiệu để sinh viên đi thực tập thì sau khi đã có 

quyết định cử sinh viên đi thực tập của nhà trường. 

- Trường hợp cấp giấy giới thiệu để đi liên hệ thực tập thì phải có xác nhận của 

khoa chuyên môn hoặc giáo viên hướng dẫn đoàn thực tập. 

Điều 15. Tiếp nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú 

Chỉ làm việc thông qua Ban cán sự lớp theo thời gian được ấn định như sau: 

Học kỳ I tiếp nhận vào tháng 9 và 10; học kỳ II tiếp nhận vào tháng 2 và 3. Khi 

đến xác nhận, đại diện lớp cần mang theo các giấy tờ sau: 

- Sổ quản lý sinh viên được xếp theo lớp. 

- Bảng thống kê theo mẫu số lượng sổ các lớp có xác nhận của CVHT. 

- Danh sách những sinh viên nộp và không nộp sổ theo mẫu. 

Điều 16. Tiếp nhận làm thẻ sinh viên  

Tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên làm thủ tục để cấp lại thẻ sinh viên liên 

kết với ngân hàng (thời gian và lệ phí theo quy định của ngân hàng liên kết) 
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Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cho sinh viên đi thực tập nước ngoài 

Tiếp nhận và làm thủ tục cho sinh viên đi thực tập nước ngoài (trường hợp đi 

thực tập theo nhóm thì cử nhóm trưởng đến làm thủ tục). Khi đến nộp hồ sơ, cần 

mang theo các giấy tờ sau: 

- Công văn, thư mời đi thực tập nước ngoài (bản đã dịch sang tiếng Việt, có 

công chứng) 

- Công văn cử đi thực tập nước ngoài có xác nhận của lãnh đạo khoa 

- Phiếu kê khai thông tin sinh viên 

- Hộ chiếu sinh viên 

Điều 18. Tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục xét cấp học bổng tài trợ 

Tiếp nhận hồ sơ xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên, khi nộp hồ sơ sinh 

viên cần nộp kèm theo các giấy tờ sau: 

- Bảng điểm xác nhận kết quả học tập và rèn luyện 

- Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo, cận nghèo, đơn trình bày gia cảnh, thư 

giới thiệu (nếu được yêu cầu) 

Điều 19. Xin cấp lại biên lai thu học phí 

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại biên lai thu học phí để sinh viên làm thủ tục miễn 

giảm học phí trong quá trình học tập tại trường. Trường hợp nhờ người khác làm 

thủ tục thì phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền và giấy giới thiệu của người 

được ủy quyền, CMND của người được ủy quyền   

Điều 20. Đăng ký học lại, học cải thiện, hủy học phần và thi lại 

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên làm thủ tục đăng ký học lại, học cải thiện, hủy học 

phần đã đăng ký và thi lại (do sinh viên bị tai nạn, ốm đau… trong kỳ thi) 

Sinh viên làm thủ tục giải quyết các nội dung này sau khi hết hạn đăng ký 

trực tuyến nhưng vẫn còn thời hạn đăng ký bổ sung. Sinh viên phải trình CVHT 

kiểm tra xác nhận trước khi nộp đơn tại “bộ phận tiếp nhận” 

- Trường hợp sinh viên đăng ký tín chỉ, học cải thiện, hủy học phần sau khi 

nghỉ học có thời hạn thì phải nộp kèm quyết định vào học lại.  

- Trường hợp sinh viên đăng ký thi lại do tai nạn, ốm đau,…thì phải nộp kèm 

giấy xác nhận của bệnh viện và có xác nhận của CVHT  

Điều 21. Xin xét tốt nghiệp 

Tiếp nhận thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên sau khi tích lũy đủ số tín chỉ và 

hoàn thành kế hoạch học tập của mình 
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- Trường hợp xin xét tốt nghiệp theo tập thể lớp theo đúng đợt xét tốt nghiệp 

của nhà trường thì sinh viên hoàn thiện đơn và nộp theo lớp (kèm danh sách tổng 

hợp sinh viên xin xét tốt nghiệp) 

- Trường hợp sinh viên xin xét tốt nghiệp theo cá nhân, không theo đợt xét tốt 

nghiệp của trường thì không tổng hợp theo danh sách lớp 

Điều 22. Xin cấp lại mật khẩu tài khoản đăng nhập phần mềm, email công vụ 

của nhà trường.  

Tiếp nhận thủ tục cấp lại mật khẩu đăng nhập phần mềm quản lý giáo dục, thế 

giới việc làm; mật khẩu email công vụ của nhà trường, đăng ký NNKC,… 

Điều 23. Xin rút lại hồ sơ sinh viên 

Tiếp nhận thủ tục cho sinh viên rút lại hồ sơ sinh viên sau khi đã tốt nghiệp tại 

trường và sinh viên bị buộc thôi học 

- Trường hợp rút hồ sơ khi mới tốt nghiệp phải trình quyết định công nhận tốt 

nghiệp (bản photocopy) 

- Trường hợp rút hồ sơ khi thôi học thì phải nộp kèm quyết định thôi học của 

Hiệu trưởng nhà trường 

Điều 24. Xin mượn lại giấy tờ trong hồ sơ sinh viên 

Tiếp nhận thủ tục cho sinh viên mượn lại các giấy tờ trong hồ sơ sinh viên như: 

Giấy báo nhập học, sơ yếu lý lịch, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, quyết 

định khen thưởng kỷ luật sinh viên,…Trường hợp mượn giấy báo nhập học, học bạ 

THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT thì phải trình bày lý do kèm văn bản của việc 

mượn lại giấy tờ 

Điều 25. Đăng ký mượn phòng học 

Tiếp nhận thủ tục cho sinh viên mượn phòng học (giảng đường) để học bù, học 

nhóm, thảo luận, seminar, sinh hoạt câu lạc bộ bất thường,… 

- Trường hợp đăng ký mượn phòng để học bù, seminar, học nhóm thì phải có 

xác nhận của giáo viên giảng dạy học phần 

- Trường hợp đăng ký mượn phòng để sinh hoạt CLB, đội, nhóm bất thường,… 

thì phải có xác nhận của BTV Đoàn trường 

Điều 26. Điều chỉnh thông tin sinh viên trong hồ sơ, hệ thống, BHYT, BHTT 

Tiếp nhận thủ tục điều chỉnh các thông tin của sinh viên trong hồ sơ, thẻ BHYT, 

BHTT, thẻ sinh viên, hệ thống quản lý giáo dục, phần mềm của nhà trường, … 



 

65 

- Trường hợp điều chỉnh lại thông tin trên hệ thống quản lý, hồ sơ thì phải ghi 

rõ và đầy đủ thông tin cần điều chỉnh theo giấy khai sinh và CMND của cá nhân 

- Trường hợp điều chỉnh thông tin trong thẻ BHYT, BHTT, bảng tên sinh viên 

phải ghi rõ thông tin theo hồ sơ sinh viên 

Điều 27. Kiểm tra rèn luyện của sinh viên trong học kỳ, năm học 

Tiếp nhận thủ tục cho sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện của sinh 

viên trong học kỳ, năm học và của toàn khóa học. Sinh viên phải ghi rõ điểm rèn 

luyện do cá nhân, lớp và do khoa chuyên môn đánh giá 

Điều 28. Kiểm tra khen thưởng năm học và danh sách nhận học bổng KKHT 

Tiếp nhận thủ tục kiểm tra khen thưởng năm học và danh sách sinh viên được 

nhận học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 

- Trường hợp kiểm tra danh sách khen thưởng năm học phải ghi rõ và đầy đủ 

kết quả học tập và rèn luyện của cá nhân trong năm học 

- Trường hợp kiểm tra danh sách nhận học bổng KKHT trong học kỳ thì phải 

ghi rõ kết quả học tập (các học phần học lại, học cải thiện, hủy đăng ký học lại, học 

cải thiện,…) và kết quả rèn luyện trong học kỳ sau khi đã được khoa duyệt 

Điều 29. Xác nhận thủ tục nhận bằng GDTC và GDQP 

Tiếp nhận thủ tục  cho sinh viên đi nhận bằng GDTC và GDQP để xét tốt nghiệp 

- Trường hợp nhận hồ sơ xin việc cho tập thể lớp (theo đợt chung) thì đại diện 

cán sự lớp lập danh sách những thành viên của lớp đã học xong các chứng chỉ 

- Trường hợp nhận hồ sơ theo cá nhân (theo đợt riêng), sinh viên phải hoàn thiện 

mẫu đơn và kèm quyết định công nhận kết quả có tên sinh viên trong danh sách 

Chương 4 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 31. Quy trình thực hiện 

1. Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực 

hiện những nội dung trong Quy định này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì 

phát sinh thì trình Ban giám hiệu xem xét. 
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2. Quy trình thực hiện 

TT Lưu đồ Biểu mẫu Phân công 

1 

 

 

Giấy hẹn BPTN 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

 

 

2 

 

 

Quy trình thực 

hiện 

Nhập vào sổ theo 

dõi BPTN 

Bộ phận 

tiếp nhận 

 

 

3 

Biểu mẫu, giấy tờ 

từng nội dung 

công việc giải 

quyết theo chương 

3 của quy định 

 

Các phòng 

chức năng 

 

 

4 

Mẫu sổ theo dõi 

giải quyết công 

việc BPTN 

 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

* Tiếp nhận hồ sơ 

Sinh viên nộp hồ sơ tại “bộ phận tiếp nhận”, cán bộ tại “bộ phận tiếp nhận” có 

trách nhiệm thu nhận hồ sơ và hướng dẫn cho sinh viên các bước thực hiện. “Bộ 

phận tiếp nhận” phân loại hồ sơ đã nhận từ sinh viên, nhập vào sổ theo dõi “bộ phận 

tiếp nhận”, trình cán bộ quản lý phòng CTSV xem để giải quyết cho sinh viên theo 

hồ sơ. 

* Thực hiện 

- Trường hợp hồ sơ cần giải quyết thuộc thẩm quyền của phòng CTSV thì phân 

công cán bộ phòng giải quyết ngay và lưu vào sổ theo dõi giải quyết công việc BPTN 

 

Trao đổi với phòng 

chức năng 

Tiếp nhận hồ sơ  

Kiểm tra 

hồ sơ 

Trao đổi thông 

tin với các 

phòng chức 

năng giải quyết 

Trả hồ sơ 

Trả kết quả ngay  
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- Trường hợp hồ sơ cần giải quyết là công việc của các phòng chức năng khác 

thì gửi thông tin yêu cầu đến phòng chức năng có liên quan để giải quyết (nêu rõ 

thời gian yêu cầu trả lời) và vào sổ theo dõi giải quyết công việc BPTN  

- “Bộ phận tiếp nhận” có trách nhiệm theo dõi tiến trình giải quyết yêu cầu để 

trao đổi với sinh viên khi cần thiết. Trường hợp không thể trả kết quả đúng hẹn thì 

“bộ phận tiếp nhận” phải thông báo cho sinh viên biết và hẹn lại thời gian trả kết 

quả (chỉ được phép hẹn lại 1 lần). 

* Trả hồ sơ 

- Những hồ sơ thuộc phòng CTSV thì quản lý phòng duyệt và chuyển BPTN 

để trả hồ sơ ngay cho sinh viên và lưu vào sổ theo dõi giải quyết công việc 

- Sau khi nhận được trả lời của các đơn vị liên quan (kiểm tra đầy đủ hồ sơ 

nhận), “bộ phận tiếp nhận” trả hồ sơ cho sinh viên và lưu thông tin vào sổ theo dõi 

giải quyết công việc BPTN 

- Trước khi trả hồ sơ cho sinh viên, “bộ phận tiếp nhận” có trách nhiệm kiểm 

tra và yêu cầu sinh viên trình phiếu hẹn để trả hồ sơ theo đúng quy định. 

Điều 32. Biểu mẫu và lệ phí thực hiện 

1. Tất cả các biểu mẫu có thể tải trên website của nhà trường theo địa chỉ: 

huaf.edu.vn/ho tro sinh vien/bieu mau CTSV hoặc nhận tại “bộ phận tiếp nhận” 

2. Lệ phí nộp hồ sơ xét cấp học bổng tài trợ để tổng hợp, cấp lại bảng điểm kết 

quả học tập, cấp lại biên lai thu học phí: 10.000đ/1 bộ hồ sơ. Lệ phí làm lại thẻ 

sinh viên: 50.000đ/1 thẻ (ngân hàng thu theo quy định) 

Điều 33. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Khen thưởng: Những sinh viên và đại diện lớp khi đến giải quyết các công 

việc tại “bộ phận tiếp nhận” đúng quy định, giải quyết các công việc kịp thời với lớp 

sẽ được nhà trường xem xét để có những khen thưởng vào cuối học kỳ và năm học 

2. Kỷ luật: Sinh viên khi đến giải quyết công việc tại “bộ phận tiếp nhận” phải 

chấp hành nghiêm túc quy định này. Những trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ, 

nhà trường sẽ có những hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Điều 34. Điều khoản thi hành 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với 

quy định này không còn giá trị. 

Trưởng các Phòng, Khoa và các đơn vị trong trường có trách nhiệm phổ 

biến, quán triệt đến từng CBVC&LĐ và sinh viên để cùng phối hợp thực hiện. 
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VII.  QUY ĐỊNH CỐ VẤN HỌC TẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 

385/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nông Lâm) 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

Quy định về cố vấn học tập quy định về tổ chức và hoạt động công tác cố 

vấn học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.  

Điều 2. Tổ chức hoạt động của Ban cố vấn học tập khoa  

1. Trưởng Khoa thành lập Ban cố vấn học tập khoa để giúp Hiệu trưởng tổ 

chức và quản lý hoạt động cố vấn học tập (CVHT).  

2. Ban cố vấn học tập khoa bao gồm các thành viên là Trưởng Khoa hoặc 

Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác đào tạo là trưởng ban, trợ lý công tác đào 

tạo, các cố vấn học tập của khoa.  

3. Ban cố vấn học tập khoa có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:  

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học tập;  

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban;  

c. Chịu sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức và 

quản lý hoạt động cố vấn học tập tại khoa.  

Chương II. TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP 

Điều 3. Tiêu chuẩn của cố vấn học tập  

Cố vấn học tập phải được lựa chọn từ các giảng viên tốt nghiệp thuộc cùng 

khối ngành đào tạo của lớp sinh viên đó và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:  

- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 

phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhiệt 

tình đối với nhiệm vụ được giao; 

- Có ít nhất 2 năm tham gia giảng dạy trong ngành đào tạo mà lớp sinh viên 

theo học; 

- Nắm vững Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế 

tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007; Thông tư số 

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012; Hướng dẫn số 120/HD-ĐHH 

ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế về việc Hướng dẫn thực 

hiện Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ) và các Quyết định, Quy định của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nông Lâm; 

- Đã hoàn thành khóa tập huấn về các quy chế, quy định liên quan đến đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ, về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên.  

Điều 4. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế cố vấn học tập  

1. Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cố vấn học tập của từng 

khoa trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa, có tham khảo ý kiến của các Trưởng 

Phòng Đào tạo đại học, Công tác sinh viên và Tổ chức Hành chính. 

2. Đầu mỗi khóa học, căn cứ vào sự biến động của sinh viên và giảng viên 

(tốt nghiệp, nhập học, học tập-công tác dài ngày…), Trưởng Khoa đề xuất cử cố 

vấn học tập theo quy trình sau: 

Bước 1. Trưởng Khoa đề xuất danh sách CVHT cho Hiệu trưởng (qua Phòng 

Công tác sinh viên); 

Bước 2. Hiệu trưởng ký quyết định chuẩn y danh sách cố vấn học tập; 

Bước 3. Trưởng Khoa tổ chức họp toàn khoa, công bố quyết định và tổ chức 

cho sinh viên gặp gỡ cố vấn học tập.    

3. Vào cùng một thời điểm, mỗi cố vấn học tập chỉ phụ trách 01 lớp sinh viên.  

4. Hiệu trưởng quyết định miễn nhiệm cố vấn học tập trên cơ sở đề nghị của 

Trưởng khoa, trong các trường hợp sau:  

a. Cố vấn học tập bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không phụ thuộc vào 

hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động cố vấn học tập của cá nhân đó hay không;  

b. Thường xuyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nhiệm vụ 

của cố vấn học tập được quy định tại Điều 6 của Quy định này;  

c. Theo nguyện vọng của cố vấn học tập và phải có lý do chính đáng, được 

lãnh đạo đơn vị đề nghị và được Hiệu trưởng chấp thuận.  

5. Trong trường hợp miễn nhiệm cố vấn học tập, Trưởng Khoa phải trình 

Hiệu trưởng bổ nhiệm cố vấn học tập mới. Việc thay thế cố vấn học tập phải được 

thông báo bằng văn bản cho lớp sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 

3 ngày, kể từ ngày có quyết định của Hiệu trưởng.  

6. Việc bổ nhiệm cố vấn học tập được quyết định theo từng năm học. 
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Chương III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CVHT 

Điều 5. Chức năng của cố vấn học tập  

1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng 

nghề nghiệp.  

2. Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.  

Điều 6. Nhiệm vụ của cố vấn học tập  

1. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác tư vấn, trợ giúp sinh viên 

trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, bao gồm:  

a. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về học chế tín chỉ, về 

quyền và nghĩa vụ của sinh viên;  

b. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học ở bậc đại học, phương pháp tự học 

và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;  

c. Hướng dẫn cho sinh viên hiểu biết về chương trình đào tạo toàn khóa, 

chương trình đào tạo chuyên ngành và cách lựa chọn các học phần đăng kí học ở 

các học kì, tuân thủ các điều kiện học trước, điều kiện tiên quyết của từng học phần;  

d. Hướng dẫn sinh viên quy trình, thủ tục đăng ký học phần, hủy đăng ký học 

phần,… Xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ;  

e. Ký chấp nhận hoặc không chấp nhận vào Phiếu đăng ký học phần của sinh viên; 

f. Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn 

đề tài khóa luận, tiểu luận, đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực, 

nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên;  

g. Lưu ý sinh viên về sự cố gắng học tập khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút;  

h. Trả lời các câu hỏi của sinh viên liên quan đến việc học tập của sinh viên 

trong phạm vi thẩm quyền của mình;  

i. Trung thực, công bằng khi thực hiện hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn sinh viên.  

2. Nhiệm vụ của cố vấn học tập trong công tác quản lý sinh viên, bao gồm:  

a. Tổ chức Đại hội lớp hàng năm; phê chuẩn danh sách ban cán sự lớp, ban 

chấp hành chi đoàn; tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ;  

b. Phối hợp với Trợ lý khoa và Liên chi Đoàn; Phòng Công tác sinh viên; 

Phòng Đào tạo đại học; Hội sinh viên để theo dõi đánh giá toàn diện về học tập và 

rèn luyện của sinh viên, nhận xét và tham gia cho điểm rèn luyện theo quy định về 

đánh giá, xếp loại sinh viên;  
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c. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo 

đức, tác phong lối sống sinh viên;  

d. Kiến nghị Phòng Công tác sinh viên giải quyết các chế độ, chính sách cho 

sinh viên;  

e. Phối hợp và trao đổi thông tin với Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo 

dục trong việc theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy định của Trường;  

f. Phối hợp với Trung tâm thông tin thư viện trong việc trao đổi thông tin 

giữa Cố vấn học tập và sinh viên; 

g. Tư vấn, định hướng, tổ chức và hướng dẫn sinh viên trong việc tham gia các 

hoạt động đoàn thể, xã hội, văn nghệ, thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác. 

3. Các nhiệm vụ khác của cố vấn học tập, bao gồm:  

a. Tham gia các cuộc họp, tập huấn về công tác cố vấn học tập theo yêu cầu 

của trường;  

b. Phải nắm vững mục tiêu, chương trình đào tạo, các hình thức đào tạo, các 

quy định liên quan đến công tác đào tạo và quản lý sinh viên, cụ thể:  

- Nắm vững chương trình đào tạo toàn khoá; chương trình của ngành, chuyên 

ngành; nội dung của các khối kiến thức có trong chương trình; nội dung và vị trí của 

từng học phần được trường tổ chức giảng dạy trong từng học kỳ, năm học; có sự 

hiểu biết về học theo tiến độ nhanh, học theo tiến độ chậm;   

- Nắm vững về các học phần: học phần bắt buộc, học phần tự chọn, điều kiện 

học các học phần, cách đăng ký học phần, rút bớt học phần đã đăng ký học và bổ 

sung học phần, đăng ký học các học phần chưa đạt, học cải thiện điểm các học phần;  

- Nắm vững về hệ thống tín chỉ trong quá trình tổ chức đào tạo: lên lớp học 

lý thuyết; thực hành hoặc thảo luận; thực tập tại cơ sở; làm bài tập lớn/đồ án; số tín 

chỉ tối đa và tối thiểu phải tích luỹ trong từng học kỳ, năm học; số tín chỉ tích luỹ để 

được xét cấp học bổng khuyến khích;  

- Nắm vững quy trình đánh giá kết quả học tập của từng học phần; quy trình 

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;  

c. Xây dựng Bản kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập theo năm học; 

d. Xây dựng và công khai lịch tiếp sinh viên, thời gian và địa điểm tiếp sinh 

viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên số điện thoại, email và các phương tiện liên lạc 

khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết; 

e. Trong thời gian đăng ký học phần của sinh viên theo từng học kỳ, CVHT 

phải có mặt tại trường để tư vấn cho sinh viên. Trường hợp không thể có mặt trong 
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thời gian đăng ký học của sinh viên, cố vấn học tập phải đề nghị Trưởng ban cố 

vấn/BCN Khoa chọn cử tạm thời một giảng viên khác cùng chuyên môn thay thế 

mình, nhưng phải báo trước cho Phòng Đào tạo đại học và sinh viên biết; 

f. Bàn giao đầy đủ, kịp thời khi chuyển giao nhiệm vụ cố vấn học tập cho 

người khác theo sự phân công của Trường.  

Điều 7. Quyền hạn của cố vấn học tập  

1. Đề nghị Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Trường biểu dương, khen 

thưởng những cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn 

luyện và kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo quy chế học sinh, sinh viên.  

2. Tham gia với tư cách thành viên các hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ 

luật sinh viên của lớp mình phụ trách.  

3. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn học tập do Nhà 

trường tổ chức; được cung cấp đầy đủ các tài liệu, bộ công cụ, phương tiện cho việc 

tư vấn, hướng dẫn và quản lý sinh viên của cố vấn học tập.   

4.  Yêu cầu sinh viên cung cấp các thông tin về đăng ký học phần, kết quả học 

tập theo từng học kỳ. Yêu cầu Phòng Công tác sinh viên cung cấp thông tin cá nhân 

của sinh viên trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên.  

5. Chủ động, sáng tạo trong công tác tư vấn, hướng dẫn và quản lý sinh viên 

nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.  

6. Công tác cố vấn học tập được tính vào khối lượng giờ chuẩn giảng dạy theo 

quy định.  

Chương IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP 

Điều 9. Bộ công cụ của cố vấn học tập  

Tên công cụ Địa chỉ 

1. Chương trình đào tạo  http://daotaodh.huaf.edu.vn/  

và bản in tại khoa 

2. Kế hoạch học tập mỗi học kỳ, năm học Kế hoạch giảng dạy và học tập 

năm học…(bản in) 

3. Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ 

http://daotaodh.huaf.edu.vn/; 

http://huaf.edu.vn và bản in 

4. Quy định về công tác quản lý sinh viên  http://huaf.edu.vn/modules.php?na

me=News&op=viewst&sid=174 

5. Các văn bản về học bổng, học phí, đánh giá 

điểm rèn luyện sinh viên 

http://huaf.edu.vn/modules.php?na

me=News&op=viewst&sid=174 

http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
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Tên công cụ Địa chỉ 

6. Sổ tay sinh viên; Sổ theo dõi học tập sinh viên Bản in 

7. Danh sách lớp sinh viên  

8. Các biểu mẫu phục vụ công tác cố vấn học 

tập, gồm: các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng 

ký học phần, hủy đăng ký;… 

http://daotaodh.huaf.edu.vn/ 

9. Mẫu biên bản về các cuộc họp với lớp sinh 

viên và các biểu mẫu cần thiết khác theo quy 

định của Trường 

http://huaf.edu.vn/modules.php?na

me=News&op=viewst&sid=174 

10. Các thông báo liên quan đến công tác đào tạo http://daotaodh.huaf.edu.vn/ 

Điều 10. Yêu cầu đối với hoạt động của cố vấn học tập  

Hoạt động của cố vấn học tập phải tuân thủ các yêu cầu sau:  

1. Việc tư vấn, trợ giúp cho sinh viên phải được tiến hành công bằng, công 

khai và đặt mục tiêu lợi ích của sinh viên lên hàng đầu.  

2. Nội dung tư vấn phải chính xác, trung thực, không trái pháp luật và các 

quy chế, quy định của Trường.  

3. Hoạt động tư vấn phải được ghi chép cẩn thận tại các biên bản về cuộc 

họp với lớp sinh viên, các biểu mẫu theo quy định.  

Điều 11. Lập, phê duyệt kế hoạch hoạt động của cố vấn học tập   

Kế hoạch hoạt động hàng năm của cố vấn học tập do mỗi cố vấn học tập lập 

căn cứ vào tình hình thực tế của lớp sinh viên được phân công nhưng phải đảm bảo 

những nội dung chính sau:   

a. Đối với các lớp năm thứ nhất, cuộc họp đầu tiên của học kỳ chính thứ 

nhất, cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau:  

- Công bố quyết định thành lập Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn (do 

cố vấn học tập chỉ định); phân công nhiệm vụ Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi 

đoàn, làm rõ mối quan hệ công tác giữa cố vấn học tập và lớp;  

- Giới thiệu cho sinh viên cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường và cơ cấu tổ 

chức của khoa/ngành;  

- Triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của 

Trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;  

http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
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- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và kỹ 

năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;  

- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của khoa và của Nhà 

trường có liên quan đến lớp (nếu có).   

b. Đối với các lớp từ năm thứ hai, cuộc họp đầu tiên của học kỳ chính thứ 

nhất, cố vấn học tập phải tiến hành các hoạt động sau:   

- Tổ chức Đại hội lớp, báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của năm 

học, bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, phân công trong Ban cán sự lớp;  

Phổ biến những thay đổi trong các quy định hiện hành (nếu có); 

- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Trường, Khoa có liên 

quan đến lớp (nếu có).   

c. Cuộc họp định kỳ hàng tháng:  

- Nhận xét tình hình chấp hành quy định về học tập (việc lên lớp, tự học, 

kiểm tra, thi kết thúc học phần...);   

- Nhận xét tình hình chấp hành các quy định về công tác sinh viên;  

- Phổ biến các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường và khoa có 

liên quan đến lớp (nếu có);  

- Xét điểm rèn luyện của sinh viên (áp dụng đối với cuộc họp lớp vào cuối 

học kỳ chính);   

- Sơ kết học kỳ trước, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học kỳ trước và 

thảo luận phương hướng, biện pháp cho học kỳ hiện tại (áp dụng đối với cuộc họp 

tháng đầu của học kỳ chính).  

Điều 12. Cơ chế phối hợp trong hoạt động của cố vấn học tập với các đơn vị chức 

năng liên quan: 

1. Khoa, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị 

chức năng liên quan khác phối hợp, cộng tác và hỗ trợ cố vấn học tập trong quá 

trình triển khai hoạt động, cung cấp các tài liệu cần thiết và hỗ trợ về cơ sở vật chất 

để cố vấn học tập hoàn thành nhiệm vụ.  

2. Ban giám hiệu trường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo đại 

học, Phòng Công tác sinh viên, các khoa để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ 

chức các đợt tập huấn cho cố vấn học tập; tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 

về hoạt động của cố vấn học tập để rút kinh nghiệm và hoàn thiện quy định về cố 

vấn học tập.  

3. Trưởng Khoa trực tiếp quản lý hoạt động của cố vấn học tập của khoa. Kết 

thúc học kỳ, Trưởng Khoa nhận xét đánh giá hoạt động của cố vấn học tập và thông 

báo cho Ban giám hiệu. Kết quả đánh giá này là cơ sở để khen thưởng, kỷ luật đối 

với cố vấn học tập.   
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Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật  

1. Cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi 

đua, khen thưởng hàng năm.  

2. Cố vấn học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen của Hiệu 

trưởng.  

3. Cố vấn học tập không hoàn thành nhiệm vụ, bị xét các hình thức kỷ luật 

theo quy định của Trường.  

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 14. Điều khoản thi hành  

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Quy định này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.  

3. Các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên trong trường và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quy định này.  

IX. Quy định Hoạt động tại trung tâm thông tin thư viện nhà trường 

1. Giới thiệu:  

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị được thành lập ngay từ khi trường ra 

đời (1967), là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc Ban giám hiệu phục vụ 

cho công tác đào tạo của nhà trường. Trong suốt cả quá trình học tập của sinh viên, 

Trung tâm cũng là một đơn vị chức năng gắn bó cùng với các em sinh viên cho đến 

ngày tốt nghiệp ra trường. Trung tâm có nhiệm vụ cung cấp cho Sinh viên, Cán bộ 

giáo viên trong toàn trường: tài liệu tham khảo, giáo trình học tập, báo, tạp chí, truy 

cập Internet tại phòng máy tính, Internet wifi. 

2. Cơ cấu tổ chức: 

Hiện nay số CBVN của Trung tâm có 11 người chia làm 03 tổ (bộ phận) công 

tác gồm: Tổ Công nghệ thông tin, Tổ Nghiệp vụ thư viện, Tổ Công tác bạn đọc, ngoài 

ra Trung tâm được điều hành bởi Ban giám đốc gồm Giám đốc và Phó giám đốc. 

3. Hệ thống phục vụ: 

a) Hệ thống kho mở: bao gồm kho mở tầng 1 (kho T1 có diện tích 332.55m2) 

và kho mở tầng 2 (kho T2 có diện tích 332.55m2). Tất cả các loại sách báo, tài liệu 

của Hệ thống kho này đều được tổ chức theo phương thức mở, quản lý bằng phần 

mềm thư viện điện tử và các thiết bị an ninh như camera và công từ. 

b) Sinh viên được mượn mỗi lần không quá 02 quyển với thời gian là 02 tuần, 

sau đó tùy thuộc nhu cầu có thể gia hạn thêm (tối đa 03 lần gia hạn, mỗi lần 01 

tuần), nếu muốn mượn sách khác thì phải trả sách đã mượn. Trước khi mang sách ra 
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khỏi kho/ phòng phải làm thủ tục mượn sách tại bàn của Thủ thư. Các loại báo, tạp 

chí, luận án, luận văn, từ điển chỉ đọc tại chỗ không được mượn mang về.  

c) Hệ thống mạng và dịch vụ trực tuyến: Sinh viên sử dụng máy tính có kết 

nối Internet tại phòng máy tính sinh viên ở tầng 2 bằng cách đăng ký sử dụng 

Internet tại văn phòng Trung tâm, hoặc sử dụng Internet wifi (miễn phí) bằng máy 

tính xách tay của sinh viên. Các máy tính trước khi kết nối với hệ thống mạng của 

trường phải được cài đặt phần mềm quét virut và phần mềm độc hại. 

Tài liệu trực tuyến: Proquest là 1 bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến với 11 CSDL 

bao gồm hầu hết các lĩnh vực. ProQuest cho phép truy cập tới hơn 11.250 tạp chí 

(8.400 tạp chí toàn văn), 479 báo toàn văn và cả các tài liệu không phải là xuất bản 

phẩm định kỳ như luận văn, các báo cáo của Ox Research và EIU về 252 quốc gia 

và khu vực, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp .... 

Đăng nhập từ mạng của Trường với link sau (không cần username và password): 

http://search.proquest.com/pqcentral/index?username=IPAUTO&password=IPAUTO 

Tra cứu trên phần mềm Thư viện điện tử của trường: http://lic.huaf.edu.vn 

chọn Tra cứu OPAC 

d) Yêu cầu: sinh viên khi đến Trung tâm Thông tin - Thư viện ăn mang sạch 

sẽ, gọn gàng, không hút thuốc lá trong phòng, đặc biệt phải mang theo Thẻ sinh 

viên - thẻ ATM để có thể mua thẻ Internet hay làm thủ tục mượn sách.  

e) Đối với tân sinh viên, nộp lệ phí 40.000 đồng cho toàn khóa học (hàng năm 

Trung tâm Thông tin - Thư viện phải khởi tạo cơ sở dữ liệu, cập nhập mới thông tin 

vào hệ thống phần mềm thư viện điện tử cũng như các công tác nghiệp vụ thư viện - 

thông tin khác, tạo email huaf.edu.vn,… khoảng 1.500 sinh viên). Các phí dịch vụ 

khác như in ấn, photocopy,… theo quy định của Trường. 

4. Sinh viên phải đọc kỹ Nội quy của Trung tâm Thông tin - Thư viện để được 

phục vụ tốt hơn cũng như tránh các vi phạm đáng tiếc./. 

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MIỄN, 

GIẢM HỌC PHÍ; TRỢ CẤP XÃ HỘI; HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP 

A. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CĐCS MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

http://search.proquest.com/pqcentral/index?username=IPAUTO&password=IPAUTO
http://lic.huaf.edu.vn/
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Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 

tháng 12 năm 2015 về việc Quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh 

toán nội bộ trong Đại học Huế năm học 2015-2016; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại học 

Huế về việc hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập trong Đại học Huế từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Nay, tiến hành xét thủ tục miễn, giảm học phí cho đối tượng sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

1. Đối tượng được miễn học phí 

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- 

UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể: 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng 

chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh. 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con 

của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi 

nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 

con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương 

binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

b) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Học sinh dưới 16 tuổi hoặc người từ 16 đến 22  tuổi đang học cao đẳng, 

đại học văn bằng thứ nhất không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ; 
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- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; 

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;  

- Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;  

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội; 

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc 

đang chấp hành quyết định xử lý vi  phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở 

giảo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng 

chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; 

- Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang 

trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định 

xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc; 

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại 

giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

d) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; 

e) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

f) Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (gồm: La Hủ, La Ha, Pà 

Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ 

Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

g) Sinh viên, học viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại Tỉnh Ninh Thuận. 

2. Đối tượng được giảm 70% học phí 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít 

người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo các quyết định sau: 

- Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện 

đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoan 2017-2020 (Quyết định này thay thế 

cho Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính 
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phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện 

đầu tư của Chương trình 135 năm 2016); 

3. Đối tượng được giảm 50% 

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 

động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

II. THỦ TỤC XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  

- Sinh viên thuộc miễn, giảm học phí được hướng dẫn tại thông báo này mà 

cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng 

một chế độ ưu đãi cao nhất. 

- Sinh viên hệ cử tuyển và sinh viên diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử 

dụng thực hiện theo quy định của các tỉnh. 

- Những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí (trừ đối tượng: hộ 

nghèo/cận nghèo con em Dân tộc thiểu số; Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ 

nghèo/cận nghèo) đã làm hồ sơ miễn, giảm những học kỳ trước thì không cần nộp 

hồ sơ miễn, giảm học phí cho các học kỳ tiếp theo. 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít 

người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã làm hồ sơ miễn, 

giảm học kỳ trước (đã giảm 70% học phí)  nếu trong năm học này thuộc diện hộ 

nghèo/cận nghèo thì phải bổ sung lại giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo để được 

miễn 100% học phí. 

- Những sinh viên mới làm hồ sơ lần đầu; đối tượng hộ nghèo/cận nghèo con 

em Dân tộc thiểu số và đối tượng sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo/cận 

nghèo thì phải nộp đầy đủ những thủ tục sau: 

1) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- 

UBTVQH11 ngày 29/6/2005 

- Thẻ thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH, … của cha /mẹ 

(bản sao có công chứng) 

- Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học, … do Phòng Lao động TBXH huyện nơi sinh viên 

thường trú cấp. 

2) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Học sinh dưới 16 tuổi hoặc 

người từ 16 đến 22  tuổi đang học cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất không có 

nguồn nuôi dưỡng quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
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ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng là sinh viên 

mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo (có giá trị sử dụng trong học kỳ xét 

miễn giảm ) và Giấy chứng nhận tàn tật, khuyết tật đối với sinh viên bị tàn tật, 

khuyết tật. 

3) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển; 

- Quyết định cử đi học của Tỉnh.  

4) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ 

- Giấy xác nhận sinh viên thuộc hộ nghèo hay cận nghèo theo mẫu chung do UBND 

cấp xã nơi sinh viên thường trú cấp (có giá trị sử dụng trong học kỳ xét miễn giảm). 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

5) Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (gồm: La Hủ, La Ha, Pà 

Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ 

Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

- Sổ hộ khẩu thường trú của gia đình. 

- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn  do UBND xã cấp (ghi rõ số quyết định công nhận vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn). 

6) Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít 

người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

- Sổ hộ khẩu thường trú của gia đình (bản sao có công chứng). 

- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn  do UBND xã cấp (ghi rõ số quyết định công nhận vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn). 
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7) Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai 

nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên 

- Thẻ cán bộ - Công nhân viên chức bị tai nạn lao động, … của cha /mẹ (bản 

sao có công chứng). 

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do cơ quan BHXH cấp cho cha /mẹ sinh 

viên do bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp (bản sao có công chứng). 

- Giấy chứng nhận con cán bộ - Công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp do cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương nơi sinh 

viên thường trú cấp. 

8) Sinh viên, học viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại Tỉnh Ninh Thuận 

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có công chứng). 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

1. Thời gian nộp hồ sơ: Học kỳ 1: 01/9-22/9. Học kỳ 2: 01/02-23/02 (Phòng 

CTSV sẽ thông báo khi có thay đổi về thời gian nộp hồ sơ). 

2. Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (Bộ phận chế độ chính sách). 

* Lưu ý:  

- Quá thời gian quy định trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết cho bất cứ 

trường hợp nào.  

- Trong quá trình thực hiện, nếu sinh viên có vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên 

hệ chuyên viên Đoàn Thị Phương Thảo qua số điện thoại: 0234.3538032 để được 

giải đáp./. 

B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-

TB&XH ngày 28/8/1998 Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ 

cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập; 

 Căn cứ Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân 

tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 

1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ; 

Nhà trường hướng dẫn thủ tục làm thủ tục trợ cấp xã hội đối với sinh viên 

đang theo học tại trường như sau: 
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1. Đối tượng, mức trợ cấp và hồ sơ 

TT Đối tượng 
Trợ cấp 

(đ/tháng)  
Hồ sơ cần phải nộp Ghi chú 

1 

Sinh viên mồ 

côi cả cha lẫn 

mẹ, không nơi 

nương tựa 

100.000 

- Đơn xin TCXH (theo 

mẫu của phòng CTSV) 
Nộp 1 bộ hồ 

sơ đầu  

khóa học 
- Giấy chứng tử của Cha 

và Mẹ hoặc giấy khai sinh 

2 

Sinh viên tàn tật 

thuộc đối tượng 

hộ nghèo 

/cận nghèo  

- 100.000 

-Nhận 80% mức 

lương cơ 

sở/tháng. 

- Nhận hỗ trợ 

học bổng 10 

tháng/năm học. 

- Đơn xin TCXH (theo 

mẫu của phòng CTSV) 

Nộp hồ sơ 

theo từng  

học kỳ 

- Giấy giám định y khoa.  

- Giấy chứng nhận hộ 

nghèo tương ứng với năm 

xét duyệt hồ sơ (Bản sao 

có công chứng). 

3 

SV là người dân 

tộc ít người 

thường trú trên 

3 năm tại  

vùng cao  

140.000 

- Đơn xin TCXH (theo 

mẫu của phòng CTSV) 
Nộp 1 bộ hồ 

sơ đầu  

khóa học 

-  Giấy chứng nhận dân 

tộc do chính quyền địa 

phương cấp hoặc Giấy 

khai sinh. 

4 
Sinh viên  

hộ nghèo  
100.000 

- Đơn xin TCXH (theo 

mẫu của phòng CTSV) 

Nộp hồ sơ 

theo từng học 

kỳ 

- Giấy chứng nhận hộ 

nghèo tương ứng với năm 

xét duyệt hồ sơ (Bản sao 

có công chứng). 

- Giấy khai sinh (Bản sao 

có công chứng). 
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2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:  

a. Thời gian nộp hồ sơ: Học kỳ 1: 01/9-22/9. Học kỳ 2: 01/02-23/02 

(Phòng CTSV sẽ thông báo khi có thay đổi về thời gian nộp hồ sơ). 

b. Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (Bộ phận chế độ chính sách). 

 

C. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ HỌC TẬP 

Căn cứ quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

chính phủ về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số 

học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 

năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số 

đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Giám 

đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC; 

Nhà trường hướng dẫn thủ tục làm thủ tục hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh 

viên là người dân tộc thiểu số hộ nghèo/cận nghèo như sau: 

1.  Đối  tượng áp dụng 

 Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các 

điều kiện sau: 

a. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

quy định của Nhà nước theo từng thời kỳ. 

b. Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy đang theo học tại trường. 

(Không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách 

được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại 

học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học). 

2.  Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được 

hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên. 
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3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ  

a. Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu của Phòng CTSV); 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn cấp (bản sao có công chứng) tương đương với năm xét duyệt hồ sơ; 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

b. Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, 

gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung 

đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. 

Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

c. Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng 

chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ 

cần thiết theo qui định chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày nhà trường nhận 

được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền 

hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ 

đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

a. Thời gian nộp hồ sơ: Học kỳ 1: 01/9-27/9. Học kỳ 2: 01/02-25/2 (Khi có 

thay đổi về thời gian làm thủ tục Phòng CTSV sẽ gửi thông báo cụ thể đến các lớp). 

b. Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên (Bộ phận chế độ chính sách). 

 

PHẦN 4. CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA CÁC NGÀNH  

1.  NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ trung ương đến địa 

phương như:  Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, Thủy sản, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông – lâm - ngư;  

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;  

Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng;  

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; 

Các tổ chức phi chính phủ. 
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Chuyên ngành Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng:  

Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các cơ quan như những sinh viên tốt 

nghiệp ngành Khoa học cây trồng, tuy nhiên sẽ có cơ hội nhiều hơn với các cơ quan 

liên quan đến chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cây trồng. 

2.  NGÀNH NÔNG HỌC 

 Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ trung ương đến địa 

phương như Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở nông nghiệp, Lâm nghiệp, 

Thủy sản, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông – lâm – ngư; 

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;  

Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. 

Các tổ chức phi Chính phủ. 

3.  NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nghiệp từ trung ương 

đến địa phương  như: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện bảo vệ thực 

vật, Cục bảo vệ thực vật, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục bảo vệ 

thực vật, Trạm bảo vệ thực vật...  

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật.  

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.  

Các tổ chức phi chính phủ. 

4.  NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU-HOA-QUẢ VÀ CẢNH QUAN 

Sau khi ra trường có khả năng làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp như Bộ nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; các trung tâm, trạm trại rau hoa quả, các cơ quan sở nông 

nghiệp, các trang trại, các công ty rau hoa quả; công ty công viên cây xanh; Các khu 

du lịch sinh thái, sân golf, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích 

lịch sử... 

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 
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Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực rau, hoa, quả, 

cây cảnh và nuôi trồng nấm ăn.   

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực rau, hoa, quả, cây 

cảnh và nuôi trồng nấm ăn.  

Các tổ chức phi chính phủ. 

5.  NGÀNH CHĂN NUÔI 

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc tại: 

Các cơ quan từ trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi 

thú y như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục chăn nuôi, Cục thú y; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến 

nông, Chi cục thú y, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng kinh tế, Trạm thú y. 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các đại 

lý, cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các doanh nghiệp và trang 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Các trường Đại học, Trung học nông nghiệp; Viện Chăn nuôi. 

Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y 

Những vị trí việc làm khác tùy theo năng lực cá nhân. 

6.  NGÀNH THÚ Y 

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc tại: 

Các cơ quan từ trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi 

thú y như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cơ 

quan Thú y vùng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục thú y, Trung 

tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao 

khoa học công nghệ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng kinh tế, 

Trạm thú y; Bệnh xá thú y và cán bộ thú y cơ sở. 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các đại 

lý, cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các doanh nghiệp và trang 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Các trường Đại học, Trung học nông nghiệp; Viện Thú y, Viện Chăn nuôi, 

Phân viện Thú y. 

Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y 

Những vị trí việc làm khác tùy theo năng lực cá nhân. 
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7.  NGÀNH LÂM HỌC VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

 Sau khi ra trường, sinh viên ngành Lâm học và ngành Quản lý tài 

nguyên rừng có cơ hội làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (từ TW đến địa phương): Tổng 

cục Lâm nghiệp; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Hạt kiểm lâm; Phòng  Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường… 

Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp: Công ty Lâm nghiệp; Ban quản lý rừng 

phòng hộ; Ban quản lý rừng đặc dụng; Công ty sản xuất giống cây lâm nghiệp… 

Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế 

nông lâm nghiệp; Trung tâm khuyến nông khuyến lâm quốc gia; Trung tâm khuyến 

nông khuyến lâm tỉnh; Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện… 

Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm nghiệp/Nông nghiệp; Viện 

Điều tra quy hoạch rừng… 

Công chức phường xã: Cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã 

Các Chương trình, Dự án trong nước và quốc tế 

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs)  

8.  NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

      Sau khi ra trường, sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản có cơ hội làm 

việc tại: 

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (từ TW đến địa phương): Tổng 

cục Lâm nghiệp; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Sở Công Thương; 

Phòng Công thương… 

Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp: Công ty sản xuất và kinh doanh Lâm 

nghiệp; Công ty xuất nhập khẩu lâm sản; Công ty/Nhà máy chế biến lâm sản…  

Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm nghiệp… 

Các Chương trình, Dự án trong nước và quốc tế 

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs) 

9. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại: 

Cán bộ quản lý chuyên trách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước: Làm 

việc tại các cơ quan nhà nước như Bộ Công thương, Sở công nghiệp, Sở nông 

nghiệp, Sở khoa học công nghệ các tỉnh thành phố hay chính quyền huyện xã… để 

quản lý/hoạch định chính sách về đầu tư phát triển lĩnh vực cơ khí, đáp ứng tiến 

trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 
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Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy: Làm việc trong các viện nghiên cứu, trung 

tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. 

Kỹ sư điều hành công nghệ: Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở 

sản xuất các sản phẩm cơ khí với nhiệm vụ giám sát hay điều khiển hoạt động của 

thiết bị hoặc dây chuyền thiết bị cơ khí. 

Kỹ sư giám sát: làm việc tại các cơ quan/tổ chức thiết kế, gia công, lắp đặt 

các thiết bị máy móc hay các công trình/dự án về lĩnh vực cơ khí; các phòng chức 

năng để quản lý sản xuất hay gia công các sản phẩm cơ khí như: phòng kỹ thuật, 

phòng tư vấn - giám sát, phòng chất lượng sản phẩm (KCS)… 

 Kỹ sư thiết kế: có thể đảm nhiệm công tác thiết kế các hệ thống cơ khí tại 

phòng thiết kế của các công ty hay viện, trung tâm nghiên cứu… 

Cán bộ tư vấn và chuyển giao công nghệ: Làm việc tại các cơ quan/tổ chức nhà 

nước tại các Sở ban ngành các cấp hay các công ty, nhà máy, trung tâm sản xuất và kinh 

doanh các sản phẩm cơ khí để tư vấn hay chuyển giao các công nghệ tiên tiến đến nhà 

quản lý hay người đầu tư/sử dụng, đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật tốt nhất. 

10.  NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại: 

Các nhà máy, công ty chế biến thực phẩm như: công ty chế biến thủy hải sản; 

công ty bảo quản và chế biến lương thực, cà phê, chè; công ty chế biến rượu bia - 

nước giải khát; công ty chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; công ty chế biến thịt 

và các sản phẩm từ thịt; công ty chế biến rau quả, thức ăn…  

Các cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm như như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế, các Trung tâm 

phân tích, kiểm định chất lượng thực phẩm. 

Các công ty tư vấn đầu tư về công nghệ thực phẩm, kinh doanh thực phẩm.   

Các cơ quan đào tạo, Viện nghiên cứu về công nghệ thực phẩm.  

 Các công ty kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia thực phẩm. 

11.  NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. 

Các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám định sản phẩm 

thực phẩm. 
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Cục dự trữ quốc gia, kho và tổng kho bảo quản nông sản, công ty giống cây 

trồng vật nuôi. 

Các công ty xí nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm (hoa quả, đồ 

hộp, bánh kẹo, thịt, sữa, trứng, cá, tôm, bia, rượu, dầu ăn, mía đường, nước giải 

khát, trà, điều, cà phê, ca cao, các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi v.v...) 

Các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bảo quản chế biến nông sản 

thực phẩm. 

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh rau sạch, rau an toàn và thực phẩm truyền thống.  

Làm sale, marketing tại các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm. 

12. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học của các chuyên ngành quản lý đất 

Quản lý đất đai: 

Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về 

lĩnh vực Quản lý đất đai, như: Bộ Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi 

trường các tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường các huyện, Cục đo đạc bản đồ, Cục 

quản lý đất đai, Chi cục quản lý đất đai các tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai, Cán 

bộ Địa chính xã-phường,  

Các Viện nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi 

trường, Viện Quy hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ,  

Các ban ngành khác như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học 

Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 

Các công ty như: Công ty đo đạc,; các dự án liên quan đến đất đai và bất động 

sản; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và 

kinh doanh bất động sản; các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế;... 

Địa chính và quản lý đô thị: 

Bên cạnh làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai, còn có cơ hội làm việc 

tại Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng; Tổng cục quản lý đất đai, cơ quan Tài nguyên 

và Môi trường các cấp; Phòng đô thị các thành phố, thị xã; cán bộ địa chính và 

quản lý đô thị các xã, phường. 

Trắc địa, địa chính: 

Bên cạnh làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai, còn có cơ hội làm việc tại Sở 

Xây dựng; các công ty Tài nguyên và Môi trường; các Trung tâm đo đạc, Trung tâm 

Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường. 
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13. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại: 

 Các cơ sở nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan đến NTTS: Quản lý 

sản xuất và trực tiếp sản xuất; Phụ trách công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các 

cơ sở sản xuất kinh doanh NTTS; 

Làm việc tại các bộ phận quản lý môi trường nuôi, dịch bệnh trong các cơ sở 

hoặc khu vực sản xuất NTTS; 

Phụ trách công tác NTTS ở các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương 

đến cấp huyện, xã, như: Bộ NN&PTNT, Tổng cục thủy sản, Sở NN&PTNT, Chi 

cục NTTS, Trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư các tỉnh. 

Các viện nghiên cứu về NTTS trong cả nước. 

Có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc các 

cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành 

liên quan đến nuôi trồng thủy sản 

Các tổ chức phi chính phủ về nuôi trồng thủy sản. 

Các bộ phận về môi trường sinh thái, các cơ sở nghiên cứu, quản lý môi 

trường; các bộ phận sản xuất, quản lý NTTS của các công viên. 

Có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương 

trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. 

14. NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Bệnh học thủy sản, người học có thể làm 

việc trong các lĩnh vực sau: 

Trong các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên 

quan đến lĩnh vực Bệnh thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các cơ 

quan quản lý thú y thủy sản từ cấp Bộ, tỉnh, huyện và cấp xã: Sở, Phòng Nông 

Nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương, Sở kế hoạch đầu tư, Sở khoa học và 

công nghệ, Chi cục nuôi trồng thủy sản, Chi cục thú y ở các địa phương, các trại 

giống địa phương, các trung tâm khuyến nông...).  

Trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên 

quan đến Bệnh học thủy sản gồm các công ty thức ăn, thú y thủy sản. 

Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy sản. Tiếp tục 

nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương trình đào tạo sau đại 

học trong nước hoặc ở nước ngoài. 
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Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, quản lý Bệnh học thủy sản, quản lý sức 

khỏe động vật thủy sản, quản lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản. 

15. NGÀNH QUẢN LÝ THỦY SẢN 

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại: 

Các cục quản lý nguồn lợi, khu bảo tồn biển đảo, đất ngập nước. 

Các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản (Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, các trung tâm, chi cục, các cơ quan và tổ chức cấp bộ, các tổ chức nước ngoài). 

Các viện, trung tâm nghiên cứu nguồn lợi thủy sản. 

Có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc các 

cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành 

liên quan đến quản lý nguồn lợi thủy sản. 

Các tổ chức phi chính phủ về quản lý thủy sản 

Các công ty, doanh nghiệp liên quan đến quản lý thủy sản. 

Có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương 

trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. 

16. NGÀNH KHUYẾN NÔNG 

         Sau khi ra trường sinh viên có khả năng làm việc ở những vị trí sau:   

Cơ quan Khuyến nông cấp quốc gia, cấp tỉnh và huyện; các Trung tâm chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật Nông lâm Nghiệp, đơn vị dịch vụ và tư vấn phát triển kinh tế - 

xã hội; Ngân hàng và các tổ chức tài chính vi mô;  

Phòng ban chức năng các Sở, UBND cấp tỉnh và huyện; các Chi cục, Ban 

quản lý dự án phát triển nông thôn. 

Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông -lâm-thuỷ sản dưới dạng công ty 

CP liên doanh  với nước ngoài hoặc công ty trong nước.  

Các tổ chức phi chính phủ, các chương trình, dự án phát triển, hợp tác quốc tế.  

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện, trung tâm 

nghiên cứu khoa học và phát triển trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.  

Có khả năng học tiếp lên các chương trình Sau đại học Thạc sỹ và Nghiên cứu 

sinh về Phát triển nông thôn. 
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17. NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Sau khi ra trường sinh viên có khả năng làm việc ở những vị trí sau:   

Phòng ban chức năng, Các Sở NN&PTNT, sở kế hoạch & Đầu Tư, UBND cấp 

tỉnh và cấp huyện.  Chi cục phát triển nông thôn, Chi cục HTX, ngành nghề nông thôn.  

Các đơn vị tư vấn kỹ thuật, công ty dịch vụ phát triển kinh tế xã hội, trung tâm 

đào  tạo, các cơ quan hỗ trợ lao động và việc làm  nông thôn. Các ban quản lý các 

chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông –lâm - thuỷ sản dưới dạng công ty 

CP liên doanh  với nước ngoài hoặc công ty trong nước. 

Tổ chức chính trị xã hội và các hội/ hiệp hội nghề nghiệp; Tổ chức cộng đồng. 

Các tổ chức phi chính phủ, các chương trình, dự án phát triển, hợp tác quốc tế. 

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện, Trung tâm 

nghiên cứu khoa học và phát triển trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ 

chuyển giao. 

Có khả năng học tiếp lên các chương trình sau đại học thạc sỹ và Nghiên cứu 

sinh về Phát triển nông thôn. 

18. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ 

 Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý về lĩnh vực cơ điện tử 

Các doanh nghiệp hoạt động, sản xuất trong lĩnh vực cơ điện tử, điện - điện 

tử, tự động hóa 

Các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất liên quan đến cơ điện tử 

Các công ty tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng dự án liên quan 

đến cơ điện tử 

Các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử 

 Làm chủ doanh nghiệp thiết kế, chế tạo, sản xuất và kinh doanh về thiết bị cơ 

điện tử  

19. NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ 

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị có cơ hội làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (từ TW đến địa phương): Tổng 

cục Lâm nghiệp; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm; Sở Công Thương; Phòng 

Công thương…  

Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp, công nghiệp: Công ty/Trung tâm 

công viên, cây xanh đô thị; Công ty Lâm nghiệp; Khu công nghiệp…  
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Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm nghiệp… 

Các Chương trình, Dự án trong nước và quốc tế 

Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs) 

20. NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG  

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng có thể làm việc: 

Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trong các lĩnh 

vực có liên quan đến đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng;  

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh liên quan đến đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Có thể tham 

gia tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng như: 

Lập và quản lý dự án xây dựng, dự toán xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công, giám 

sát thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình;  

Có thể làm việc ở nhiều vị trí công việc khác nhau của người kỹ sư như Tư 

vấn kỹ thuật, lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng, lập dự toán xây dựng, khảo sát, 

thiết kế, thi công, giám sát thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và bảo dưỡng 

công trình cơ sở hạ tầng;  

Có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng, dạy nghề, hoặc 

các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên 

ngành liên quan đến đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng. 

Có thể làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công, giám 

sát thi công, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng hay sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm phục vụ quá trình đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng 

đô thị và nông thôn.  

Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan 

trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn;  

Có thể tham gia các khóa đào tạo lấy chứng chỉ nghề chuyên môn như chứng 

chỉ tư vấn giám sát, Chứng chỉ đấu thầu, Chứng chỉ dự toán xây dựng hoặc học các 

chương trình thuộc ngành đúng, ngành gần của ngành KTCSHT. 

Có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tham gia các chương 

trình đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. 

21. NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 

Ngành Bất động sản được đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay.  
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Sinh viên ra trường có thể tìm được việc làm tại các công ty/ tập đoàn kinh 

doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà 

nước về đất đai, xây dựng, tài chính,..... 

22. NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực 

phẩm có thể tham gia công tác ở các vị trí: 

Kỹ sư làm việc tại các phòng quản lý chất lượng (QC: Quality control), giám 

sát, kiểm tra chất lượng (QA: Quality assurance); các phòng RD (Research 

development), KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm), tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo 

sản xuất… trong các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh ngiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi; 

Kỹ sư phân tích và  kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

trung tâm phân tích, trung tâm kiểm định chất lượng, trung tâm y tế, phòng vệ sinh 

an toàn thực phẩm ở các tỉnh, thành phố hay các cơ sở ở địa phương; 

Tham gia công tác cho các nhà phân phối thiết bị, dụng cụ cho các cơ sở sản 

xuất hay các phòng thí nghiệm; 

Kỹ sư điều hành các quy trình công nghệ tại các nhà máy, cơ sở chế biến, sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; 

Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về Công nghiệp thực phẩm, Kiểm 

nghiệm thực phẩm, Dinh dưỡng, Công nghệ sau thu hoạch…; 

Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các Trường, Viện có đào tạo 

ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy 

hải sản; 

Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm… 

Ngoài ra, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

trong nước và quốc tế về Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công 

nghệ chế biến thủy hải sản, Dinh dưỡng người và Đảm bảo chất lượng - An toàn 

thực phẩm. 

23. NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT   

Có thể xin việc tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Sở nông nghiệp và triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Khoa học và công nghệ các tỉnh; các Viện nghiên cứu; các Phòng nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện; Chi cụ Bảo vệ 

môi trường, các Công ty Môi trường trên cả nước. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên nhiệm kỳ 2014-2019 

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học 

Huế về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các Trường Đại học 

thành viên và các đơn vị trực thuộc; 

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-ĐHH ngày 31/10 /2014 của Giám đốc Đại học 

Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014-2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Tổ chức – 

Hành chính, Trưởng các khoa chuyên môn trực thuộc trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên trường Đại học Nông 

Lâm - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2014-2019. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên là tổ chức giúp việc cho Hiệu 

trưởng trong các vấn đề liên quan tới cựu sinh viên của nhà trường, ban chấp hành 

hoạt động theo quy chế và điều lệ hoạt động của Hội Cựu Sinh viên. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách 

kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

PGS.TS LÊ VĂN AN 
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ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN 

(Kèm theo QĐ số: 470 /QĐ-ĐHNL  ngày 26 tháng 5 năm 2016 

 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm) 

TT Họ Và Tên Lớp/khoa Điện thoại Chức vụ 

1.  Trần Thanh Đức 
Phó  

Hiệu trưởng 
0914.202428 Hội trưởng Hội CSV 

2.  Nguyễn Trọng Tùng TT19 0905122908 
Phó HT - Chi hội trưởng 

Tỉnh Phú Yên  

3.  Trần Văn Thọ TT19 0988619241 
Phó HT - Chi hội trưởng 

Tỉnh Bình Định  

4.  Trần Văn Mạnh Nông Học 0905363399 
Phó HT - Chi hội trưởng 

Tỉnh Quãng Ngãi  

5.  Võ Văn Nghi Nông Học 0914313138 
Phó HT - Chi hội trưởng 

Tỉnh Quãng Nam  

6.  Phan Xuân Nghiêm TNĐ&MTNN 0965650777 
Phó HT - Chi hội trưởng 

TP Đà Nẵng  

7.  Thân Trọng Tuyến CNTY 0913426562 
Phó HT - Chi hội trưởng 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

8.  Hà Sỹ Đồng Lâm Nghiệp 0913356459 
Phó HT - Chi hội trưởng 

tỉnh Quảng Trị  

9.  Mai Văn Minh TT24 0913295702 
Phó HT - Chi hội trưởng 

tỉnh Quảng Bình 

10.  Trương Đình Dũng CNTY 0913294255 
Phó HT - Chi hội trưởng 

tỉnh Hà Tĩnh  
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TT Họ Và Tên Lớp/khoa Điện thoại Chức vụ 

11.  Hồ Đăng Tài CNTY23 0913044639 
Phó HT - Chi hội trưởng 

tỉnh Nghệ An  

12.  Nguyễn Tấn Vui CNTY 0913484437 
Phó HT - Chi hội trưởng 

KV Tây Nguyên 

13.  Trần Thanh Hùng Nông Học 0839100466 
Phó HT - Chi hội trưởng 

KV Nam bộ  

14.  Trần Hữu Hải Thủy Sản 0913472467 
Phó HT- Chi hội trưởng 

khối doanh nghiệp 

15.  Trần Võ Văn May CKCN 0914215925 Thư ký BCH 

16.  Cao Huy Huy CKCN 0903969963 Ủy viên  

17.  Hoàng Sỹ Dũng Nông Học 05003529220 Ủy viên  

18.  

Nguyễn Cửu 

 Tân Thanh 
Thủy Sản 0977115577 Ủy viên  

19.  Nguyễn Trọng Tâm TNĐ&MTNN 0906943092 Ủy viên  

20.  Ngô Đức Tiến KN&PTNT 0987415699 Ủy viên 

21.  Trịnh Thị Thùy Linh TT19 0909352930 
Ủy viên - Chi hội trưởng 

Tỉnh Khánh Hòa 

22.  Nguyễn Thành Trồng Trọt 0914550869 
Ủy viên - Chi hội phó 

Tỉnh Phú Yên 

23.  Nguyễn Văn Lâm TT13 0913475877 
Ủy viên - Chi hội phó 

Tỉnh Bình Định 

24.  Nguyễn Hồng Phúc CKCN 0905142387 
Ủy viên - Chi hội phó TP 

Đà Nẵng 

25.  Phạm Ngọc Dũng LN 24   
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
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TT Họ Và Tên Lớp/khoa Điện thoại Chức vụ 

26.  Hồ Huy Hinh TNĐ&MTNN 0905077375 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

27.  Nguyễn Đăng Ánh QLĐ 30 0914141229 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Quảng Trị 

28.  Phạm Hồng Thái Lâm Nghiệp 0912037673 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Quảng Bình 

29.  Phạm Quang Ánh QLĐ 33 0912992809 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Quảng Bình 

30.  Cù Huy Cẩm Nông Học 0912506788 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Hà Tĩnh 

31.  Nguyễn Văn Lập Nông Học 0912249069 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Nghệ An 

32.  Phạm Văn Vinh KT 13A 0913312243 
Ủy viên - Chi hội phó 

tỉnh Nghệ An 

33.  Nguyễn Tấn Liêm Lâm Nghiệp 0603862520 
Ủy viên - Chi hội phó 

KV Tây Nguyên 

34.  Đoàn Vĩnh CNTY 0903975231 
Ủy viên - Chi hội phó 

KV Nam bộ 

35.  Lê Trung Lâm CKCN 0985069666 
Ủy viên - Chi hội trưởng 

KV Hà Nội 

(Danh sách gồm 35 người)./. 
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PHẦN 5. QUY ĐỊNH 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên 

Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo 

và rèn luyện; 

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm Huế là 

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Trường Đại học Nông Lâm dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Đoàn Đại học Huế, Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm. 

Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam 

Trường Đại học Nông Lâm Huế được quy định là những thanh niên tuổi từ 15 đến 

hết 30 tuổi bao gồm sinh viên, học viên và cán bộ, giáo viên (không quá 35 tuổi) 

đang học tập, công tác tại trường. 

1. Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm 

Hệ thống cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông 

Lâm Huế được phân chia cố định thành 3 cấp theo sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐHNL 

LIÊN CHI 

ĐOÀN CẤP 

KHOA 

(7 LCĐ) 

CHI ĐOÀN 

TRỰC 

THUỘC 
(2 CHI ĐOÀN) 

CLB - ĐỘI, 

NHÓM 
(18 CLB - 

ĐỘI, NHÓM) 

 

CHI ĐOÀN 

Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 
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1.1. Cấp Đoàn Trường: 

- Số lượng Ban chấp hành: 25 đồng chí. 

- Số lượng Ban thường vụ: 09 đồng chí. Trong đó có 01 Bí thư, 03 Phó bí thư. 

- Chuyên trách đoàn: 01 đồng chí. 

1.2. Cấp Đoàn Khoa: 

- Đoàn Trường có 7 Liên chi đoàn cấp khoa cụ thể: Liên chi đoàn khoa Cơ khí 

công nghệ; Liên chi đoàn khoa Chăn nuôi Thú y; Liên chi đoàn khoa Nông học; 

Liên chi đoàn khoa Thủy sản; Liên chi đoàn khoa Tài nguyên đất và môi trường 

nông nghiệp; Liên chi đoàn khoa Lâm nghiệp; Liên chi đoàn khoa Khuyến nông và 

phát triển nông thôn. 

- Số lượng Ban chấp hành: 15 đồng chí. 

- Trong đó có 01 Bí thư, 02 Phó bí thư (01 Phó bí thư là sinh viên). 

1.3. Chi đoàn trực thuộc:  

- Đoàn Trường có 2 Chi đoàn trực thuộc cụ thể: Chi đoàn Cán bộ giáo viên 

khoa Cơ bản và Chi đoàn cán bộ khối Văn phòng - Trung tâm.  

- Chi đoàn trực thuộc có 01 Bí thư, 1-2 Phó bí thư. 

1.4. Chi đoàn theo ngành học:  

Căn cứ ngành học được phê duyệt Đoàn trường chỉ đạo các Liên chi đoàn 

thành lập chi đoàn theo ngành học trực thuộc Liên chi đoàn khoa.  

Năm thứ nhất tiến hành chỉ định Ban chấp hành Chi đoàn lâm thời; Năm thứ 2 

đến năm cuối phải tổ chức Đại hội chi đoàn bầu BCH mỗi năm 1 lần. 

- Chi đoàn có 01 Bí thư, 1 Phó bí thư và 1 UV. 

1.5. CLB - Đội, nhóm: 

- Để phù hợp với đào tạo tín chỉ Đoàn Trường chủ động thành lập 18 CLB Đội 

- Nhóm tạo nên một môi trường thi đua học tập, hoạt động phù hợp với sở thích 

cũng như đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên sinh viên muốn trau dồi kỹ 

năng mềm, khả năng làm việc nhóm và cống hiến sức trẻ, bầu nhiệt huyết của cho 

phong trào Đoàn - Hội nhà trường. 

- CLB - Đội, nhóm: có 1 Đội trưởng/ Chủ nhiệm; 2-4 Đội phó/Phó chủ nhiệm. 

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động 

2.1. Ban chấp hành Đoàn Trường: 

- Thành lập 9 Ban công tác của Đoàn Trường để xây dựng, triển khai và giám 

sát tất cả các hoạt động trong từng năm học.  
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- Làm đầu mối tổ chức hoạt động, quản lý, đánh giá đoàn viên, cơ sở đoàn 

thông qua Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, CLB - Đội, nhóm, chi đoàn. 

- Xây dựng nguồn thông tin, cở sở dữ liệu, chương tình hoạt động, các thông 

báo, công văn, hướng dẫn tổ chức và hoạt động. 

- Chuyển tải thông tin hoạt động trực tiếp giữa BCH Đoàn trường, Bí thư Liên 

chi đoàn, Đội trưởng CLB - Đội, nhóm thông qua Email và đến toàn thể đoàn viên 

thông qua WebSite nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động cấp trường, cấp trên 

cho các tổ chức, cơ sở đoàn, CLB - Đội, nhóm và toàn thể đoàn viên. 

- Thường xuyên hướng dẫn, bồi dưỡng, phối hợp giới thiệu đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét kết nạp. 

- Đánh giá chất lượng đoàn viên và cơ sở đoàn hằng năm. Xét thi đua khen 

thưởng, kỷ luật với đoàn viên, cơ sở đoàn, chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên. 

2.2. BCH Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc 

- Thông báo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các chi đoàn trong việc thực hiện 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành đoàn trường. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động năm học đảm bảo mỗi đơn vị có ít 

nhất 01 hoạt động chung, hoạt động mang tính đặc thù của đơn vị trong 1 kỳ học 

(Báo cáo kế hoạch lên Đoàn trường). 

- LCĐ phân công cán bộ giáo viên trẻ phụ trách công tác đoàn cho các chi đoàn. 

- Định hướng, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của LCĐ, Chi đoàn phù hợp với 

chủ đề chung và tình hình đơn vị: Chú trọng các hoạt động liên quan đến công tác 

chuyên môn; các cuộc thi về kiến thức nghề nghiệp; các hoạt động chào đón tân 

sinh viên, chia tay giảng đường; các hoạt động kết nghĩa .... 

- Làm công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp đảng. 

- Xét và đề xuất với ban chấp hành đoàn cấp trên những đề nghị của Liên chi 

đoàn, chi đoàn về công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên, cán bộ đoàn, 

các cơ sở đoàn. 

    - Đề xuất và phối hợp với chủ nhiệm khoa và các đoàn thể làm tốt công tác 

thanh niên, sinh viên. 

2.3. BCH Chi đoàn 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động năm học đảm bảo mỗi đơn vị có ít 

nhất 01 hoạt động chung, hoạt động mang tính đặc thù của đơn vị trong 1 kỳ học 

(Báo cáo kế hoạch lên Liên chi đoàn). 
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- Thông báo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đoàn viên trong việc thực hiện 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành đoàn cấp trên. 

- Xét và đề xuất với ban chấp hành Liên chi đoàn về công tác tổ chức, khen 

thưởng, kỷ luật đoàn viên, cán bộ đoàn. 

- Xét kết nạp đoàn viên và đề nghị các đoàn viên ưu tú cho cấp trên phát triển đảng. 

- Xét phân loại đoàn viên hằng năm. 

2.4. Ban điều hành CLB - Đội, nhóm 

- CLB - Đội, nhóm sinh viên được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu chính 

đáng của sinh viên, là nơi tập hợp những sinh viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu 

nhằm một mục đích nhất định chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường 

vụ Đoàn Trường. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học đảm bảo sinh hoạt thường xuyên theo 

tuần; phải có ít nhất 01 hoạt động chung, hoạt động đặc thù trong 1 kỳ học (Báo cáo 

kế hoạch lên Đoàn trường). 

- Tổ chức các hoạt động thường xuyên theo CLB - Đội, nhóm hoặc liên CLB - 

Đội, nhóm. 

- Phối hợp thường xuyên với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để tổ chức các 

hoạt động cho toàn thể đoàn viên, sinh viên nhà trường. 

- Thông báo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thành viên trong việc thực hiện 

các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành đoàn cấp trên. 

- Xét và đề xuất với ban chấp hành Đoàn thanh niên, ban chấp hành Hội sinh 

viên về công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên. 

2.5. Đối với Đoàn viên 

- Các đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Nông Lâm 

Huế có trách nhiệm rèn đức, luyện tài, tham gia các hoạt động để đáp ứng nhu cầu 

xã hội và công tác sau này. 

- Đăng ký tham gia 01 CLB - Đội, nhóm cấp trường hoặc cấp khoa để rèn luyện 

tùy theo đặc thù ngành học, sở thích, sở trường, năng khiếu và nhu cầu bản thân. 

- Tích cực học tập tốt, tham gia ít nhất là 3 chương trình hoạt động hoặc 5 

ngày tình nguyện trong năm học. 

3. Chế độ họp, báo cáo định kỳ 

3.1. Đối với BTV - BCH Đoàn trường 

- Thường vụ Đoàn Trường họp (1 lần/tháng): Có nhiệm vụ tổng kết, định 

hướng, xây dựng các chương trình công tác Đoàn, công tác phát triển Đảng. 
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- BCH Đoàn Trường họp (1 lần/ 2 tháng): Có nhiệm vụ tổng kết công tác 

Đoàn tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác Đoàn tháng tiếp theo. Kết thúc 

buổi họp phải có hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn để các Liên chi đoàn và chi đoàn 

triển khai họp và sinh hoạt chi đoàn. 

- Hàng tuần, hàng tháng xây dựng kế hoạch công tác đăng trên trang Website 

của Nhà trường. 

- Các công việc đột xuất Đoàn Trường sẽ thông báo và triển khai công việc 

trực tiếp đối với các đơn vị liên quan. 

3.2. Đối với Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ giáo viên 

Đoàn Trường có 7 liên chi đoàn cấp khoa và 2 chi đoàn trực thuộc (phụ lục 2) 

được quy định: 

- Liên chi đoàn, chi đoàn cán bộ họp (1 lần/tháng), có nhiệm vụ triển khai kế 

hoạch của Đoàn trường, của đơn vị đến các thành viên BCH Liên chi đoàn, chi đoàn 

cán bộ. 

- Các công việc đột xuất hoặc các kiến nghị các đơn vị gửi bằng văn bản, VP 

Đoàn trường có trách nhiệm trả lời không quá hai tuần. 

3.3. Đối với các chi đoàn sinh viên 

- Chi đoàn sinh viên tổ chức sinh hoạt chi đoàn (1 lần/tháng), có nhiệm vụ 

triển khai kế hoạch của Đoàn trường, Liên chi đoàn tới các thành viên chi đoàn; xây 

dựng chương trình hoạt động của chi đoàn. 

- Các báo cáo, kiến nghị gửi qua Liên chi đoàn (trừ các trường hợp đặc biệt), 

Liên chi đoàn báo cáo lên Đoàn trường. 

3.4. Đối với Đoàn viên 

Phải tham gia họp định kỳ một cách tích cực, không đến muộn, về sớm hoặc 

nghỉ họp không lý do. Nếu không tham gia họp 2 lần trong 1 học kỳ và không có lý 

do chính đáng thì đề nghị kỷ luật khai trừ khỏi Đoàn. 

3.5. Đối với CLB - Đội, nhóm sinh viên, thành viên 

- Duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ theo tuần, cập nhật thông tin và báo 

cáo với phụ trách các CLB (thông tin thành viên, kế hoạch, điều lệ, thay đổi trong 

cơ cấu, …) 

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, thực hiện 

việc báo cáo thường xuyên với Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác mà mình 

phụ trách và các công việc khác được giao. 
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- Tham gia sinh hoạt định kỳ một cách tích cực, không đến muộn, về sớm hoặc 

nghỉ họp không lý do. Nếu không tham gia 3 lần trong 1 học kỳ và không có lý do 

chính đáng thì đề loại khỏi tư cách thành viên. 

4. Khen thưởng, kỷ luật 

4.1. Về khen thưởng 

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tổ chức Đoàn và những tập thể, cá 

nhân tích cực và có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào sinh viên, 

trong công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội đều được Đoàn xem xét khen thưởng hoặc 

đề nghị đoàn cấp trên, nhà trường khen thưởng. 

4.2. Về kỷ luật 

Tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật, không tham gia sinh hoạt 

đoàn, không tham gia các hoạt động theo quy định tùy theo mức độ BCH Đoàn sẽ có 

hình thức kỷ luật hoặc đề nghị đoàn cấp trên, nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng. 

5. Tổ chức thực hiện 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường, BCH Liên chi đoàn, BCH Chi 

đoàn trực thuộc, BCH chi đoàn, Ban điều hành CLB - Đội, nhóm cùng toàn thể Đoàn 

viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này  

Ghi chú: Thông tin chi tiết các đồng chí liên hệ về Văn phòng Đoàn thanh 

niên tại Trung tâm thông tin thư viện trường số 102 Phùng Hưng - Thành phố Huế./. 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 
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PHẦN 6. PHỤ LỤC 

I. CÁC WEBSITE CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG VÀ ĐHH 

TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

1 Đại học Huế http://hueuni.edu.vn 

2 Trường Đại học Nông Lâm Huế http://huaf.edu.vn 

3 Trang đào tạo tín chỉ http://qlgd.huaf.edu.vn  

4 Trang tuyển sinh http://tuyensinh.huaf.edu.vn 

5 Trang tìm kiếm việc làm http://vieclam.huaf.edu.vn 

6 Phòng Đào tạo Đại học http://daotaodh.huaf.edu.vn/  

7 Trang hỗ trợ sinh viên http://huaf.edu.vn/modules.php 

8 Trang TGVL của sinh viên http://huafworks.outsourcing.com  

9 Trung tâm Thông tin - TV http://lic.huaf.edu.vn/       

10 Trung tâm Phát triển NT http://www.crdhue.com.vn/  

11 Trung tâm NCKH&PTNLN http://card.huaf.edu.vn/  

12 Trung tâm Biến đổi khí hậu MT http://cccsc.huaf.edu.vn/  

13 Fanpage Trường 
https://www.facebook.com/truongdaiho

cnonglamhue/?fref=ts 

14 Khoa Nông học http://nh.huaf.edu.vn/  

15 Khoa Chăn nuôi - Thú y  http://cnty.huaf.edu.vn/  

16 Khoa Lâm nghiệp http://ln.huaf.edu.vn/  

17 Khoa Cơ khí - Công nghệ http://ckcn.huaf.edu.vn/  

18 Khoa Khuyến nông & PTNT http://knptnt.huaf.edu.vn/  

19 Khoa Thủy sản http://ts.huaf.edu.vn/  

20 Khoa TNĐ&MTNN http://tndmt.huaf.edu.vn/  

21 Khoa cơ bản http://cb.huaf.edu.vn/  

http://hueuni.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/
http://qlgd.huaf.edu.vn/
http://daotaodh.huaf.edu.vn/
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=174
http://huafworks.outsourcing.com/
http://lic.huaf.edu.vn/
http://www.crdhue.com.vn/
http://card.huaf.edu.vn/
http://cccsc.huaf.edu.vn/
http://nh.huaf.edu.vn/
http://cnty.huaf.edu.vn/
http://ln.huaf.edu.vn/
http://ckcn.huaf.edu.vn/
http://knptnt.huaf.edu.vn/
http://ts.huaf.edu.vn/
http://tndmt.huaf.edu.vn/
http://cb.huaf.edu.vn/
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22 
Trung tâm giới thiệu và tư vấn việc làm 

sinh viên Đại học Huế 
http://hueuni.edu.vn/tuvanvieclam/ 

23 Trung tâm Phục vụ sinh viên ĐH Huế http://ttpvsv.hueuni.vn/  

24 Khoa Giáo dục thể chất ĐH Huế http://khoagdtc.hueuni.edu.vn  

25 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng  http:/gdqp.hue.gov.vn/ 

26 Trường Đại học Ngoại ngữ http://hucfl.edu.vn 

27 Trường Đại học Khoa học http://www.husc.edu.vn 

28 Trường Đại học Kinh tế http://www.hce.edu.vn/ 

29 Trường Đại học Sư Phạm http://www.dhsphue.edu.vn/ 

30 Trường Đại học Y Dược http://www.huemed-univ.edu.vn/ 

31 Trường Đại học Nghệ Thuật http://hufa.edu.vn/ 

32 Đại học Luật http://law.hueuni.edu.vn/  

33 Khoa Du lịch http://hat.hueuni.edu.vn/ 

34 Trung tâm Học liệu Đại học Huế http://www.lrc-hueuni.edu.vn/ 

35 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị http://phqt.edu.vn/  
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http://law.hueuni.edu.vn/
http://hat.hueuni.edu.vn/
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