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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 556/QĐ-CĐSPĐL Đắk Lắk, ngày 10  tháng 10  năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về học lại, học cải thiện điểm, học cùng lúc hai 
chương trình đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy  

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK 
 

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao 
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào 
tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết 
định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-TrCĐSPĐL của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Kế hoạch, chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường Cao đẳng Sư 
phạm Đắk Lắk; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - QLKH,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về học lại, học cải 
thiện điểm, học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên cao đẳng hệ chính 
quy”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn, Tổ trực 

thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban giám hiệu; 
- Website trường CĐSPĐL; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 

TS. Nguyễn Trọng Hòa 



 2 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 
QUY ĐỊNH 

Về việc học lại, học cải thiện điểm, học cùng lúc hai chương trình 
 đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 556 /QĐ-CĐSPĐL ngày 10  tháng 10 năm 2014 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) 

 
Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Đối tượng áp dụng 

  Quy định này áp dụng đối với sinh viên cao đẳng hệ chính qui đang học tại 
trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk có nguyện vọng và đăng ký học lại, học cải 
thiện điểm, học cùng lúc 2 chương trình . 

Điều 2. Mục đích 
Quy định này tạo cơ sở cho việc tổ chức học lại, học cải thiện điểm nhằm 

đáp ứng nhu cầu học trả nợ, học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy và trung 
bình chung học kỳ, nhu cầu học cùng lúc hai chương trình của sinh viên, đồng thời 
đảm bảo cho quá trình đào tạo của nhà trường diễn ra thống nhất, chất lượng và 
hiệu quả cao. 

Chương 2 
TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN 

 
Điều 3. Đối tượng học 
1. Đối tượng học lại 
Các sinh viên thuộc một trong các diện sau đây phải đăng ký học lại: 
a. Có điểm học phần bắt buộc bị điểm F (đối với các học phần tự chọn, sinh 

viên có thể đăng ký học lại học phần đó hoặc chuyển sang học phần khác có khối 
lượng kiến thức tương đương). 

b. Có học phần thực tập dưới 5,0 (theo thang điểm 10) phải thực tập lại. 
2. Đối tượng học cải thiện điểm 
a. Sinh viên được quyền đăng ký học cải thiện điểm đối với các học phần bắt 

buộc có điểm D, D+ (đối với các học phần tự chọn, sinh viên có thể đăng ký học 
cải thiện điểm học phần đó hoặc chuyển sang học phần khác có khối lượng kiến 
Sthức tương đương). 

b. Mỗi học phần sinh viên chỉ được phép đăng ký học cải thiện điểm 1 lần 
và trong một học kì không quá 3 học phần. 

Điều 4. Đăng ký học 
1. Hai tuần trước khi bắt đầu học kỳ, sinh viên có nhu cầu học lại, học cải 

thiện điểm nộp phiếu đăng ký (theo mẫu) tại phòng Đào tạo – QLKH. 
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2. Sau khi xem xét các điều kiện, phòng Đào tạo - QLKH sẽ thông báo lớp 
học phần, giáo viên dạy và địa điểm học cho sinh viên. 

3. Sinh viên được học lại, học cải thiện điểm đóng học phí các học phần đã 
đăng ký tại Tổ tài vụ theo mức 100.000 đồng/tín chỉ. 

Điều 5. Tổ chức dạy học 
1. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm sẽ học và thi cùng với sinh 

viên của lớp học phần do nhà trường tổ chức. 
2. Trường hợp có từ 20 sinh viên trở lên cùng đăng ký học 01 học phần, nhà 

trường sẽ tổ chức lớp riêng. Việc tổ chức dạy học, quản lý sinh viên, thi và kiểm 
tra đánh giá học phần ở các lớp này được thực hiện theo đúng quy chế đào tạo.  

3. Đối với các học phần học lại khóa  sau không có hoặc các trường hợp mở 
lớp học phần riêng đặc biệt do Phòng ĐT – QLKH trình Hiệu trưởng quyết định. 

Chương 3 
XỬ LÝ KẾT QUẢ 

 
Điều 6. Xử lý kết quả thi học phần học lại, học cải thiện điểm 
1. Điểm của học phần học lại được sử dụng để tính điểm trung bình chung 

học kỳ và trung bình chung tích lũy. 
2. Đối với học phần học cải thiện điểm, điểm để tính trung bình chung học 

kỳ và trung bình chung tích lũy của học phẩn là điểm cao nhất trong hai lần học. 
3. Điểm của học phần học lại, học cải thiện điểm không dùng để xét học 

bổng và xét thi đua khen thưởng. 
Chương 4 

HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH 
 

Điều 7. Đăng ký học và đăng ký khối lượng học tập cùng lúc hai chương 
trình 

1. Đăng ký học: Sinh viên có nguyện vọng học cùng lúc hai chương trình 
nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo - Quản lý khoa học .  

2. Sau khi xem xét các điều kiện đăng ký học phòng Đào tạo - Quản lý khoa 
học sẽ trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận sinh viên học cùng lúc hai 
chương trình và thông báo lớp học phần, giáo viên giảng dạy, địa điểm học. 

3. Sinh viên đăng ký học chương trình thứ 2 phải đóng học phí theo mức qui 
định của UBND Tỉnh Đắk Lắk cho năm học 2014. 

Điều 8. Tổ chức lớp học 
1. Sinh viên phải đăng ký học các học phần của chương trình thứ 2 tại các 

lớp học phần do nhà trường tổ chức theo kế hoạch đào tạo. 
2. Trường hợp có 20 sinh viên trở lên cùng đăng ký học một chương trình 

thứ 2, nhà trường sẽ xem xét tổ chức lớp học phần riêng. Việc tổ chức dạy học, 
quản lý sinh viên, thi và kiểm tra, đánh giá học phần ở các lớp này được thực hiện 
theo đúng qui chế đào tạo. 

Điều 9. Xét kết quả học tập 
Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính 

riêng cho từng chương trình. Kết quả học tập của chương trình  thứ 2 không dùng 
để xét khen thưởng và xét học bổng. 
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Điều 10. Xét và cấp bằng tốt nghiệp 
1. Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất. 
2. Đã tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu để được công nhận tốt nghiệp theo quy 

định. 
3. Có đơn gửi Hội đồng xét tốt nghiệp của nhà trường. 

Chương 5 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 11. Điều khoản thi hành 
Quy đinh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 12. Tổ chức thực hiện 
Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Quy định này. 
Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo – Quản lý khoa học có trách 

nhiệm rà soát đánh giá và đề xuất với Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với điều kiện thực tế của nhà trường./. 
 
                                                                              HIỆU TRƯỞNG 
 
 
                                                                                        (Đã ký) 
 
 
                                                                         TS. Nguyễn Trọng Hòa 
 


