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QUỴ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DÀN THựC HIỆN
HỌC VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM TRONG HỌC KỲ
•

•

•

Để tạo điều kiện cho sinh viên được cải thiện kết quả học tập, Nhà trường quy
định như sau:
I. ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI CẢI THIỆN ĐIỂM
- Sinh viên (SV) có điểm thi kết thúc học phần đạt điểm D trở lên được phép
đăng ký học và thi kết thúc học phần (KTHP) để cải thiện điểm.
- s v đang học HK II năm học cuối khóa không được phép đăng ký học và thi
cải thiện điểm.
- Mỗi học phần, s v được học và thi cải thiện điểm KTHP 01 lần.
- s v vắng thi không có lý do sẽ nhận điểm 0 (không).
- Sau khi tham gia thi cải thiện, điểm học phần được lấy điểm cao nhất trong 2
điếm (điểm thi cải thiện hoặc điểm kết thúc học phần trước đó).
- sv chỉ được phép xin hủy đăng ký thi cải thiện điểm chậm nhất 01 ngày trước
ngày thi học phần đã đăng ký và không được rút tiền học phí đã nộp.
II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI CẢI THIỆN
—>Bước 1: s v đến Phòng Đào tạo đăng ký học và thi cải thiện điểm chậm
nhất 15 ngày sau ngày thi KTHP và nhận Phiếu đăng ký do Phòng Đào tạo cấp để đi
đóng tiền.
—*■Bước 2: s v nộp học phí học và thi cải thiện điểm tại Phòng Kế hoạch -Tài
vụ hoặc ngân hàng do Trường quy định.
—>Bước 3: Trong vòng 03 ngày kể tự ngày đăng ký học và thi cải thiện điểm,
s v mang Biên lai nộp tiền và Phiếu đăng ký đến Phòng Đào tạo ghi nhận việc nộp
học phí (nêu không thực hiện bước này thì xem như s v tự ý hủy đăng ký thi cải
thiện, như quy định ở phần I và III).
—>Bước 4: Sau 20 ngày kể từ ngày thi kết thúc hộc phần, Phòng Đào tạo xếp
thời khóa biếu đế tố chức học (việc mở lớp học tuân thủ theo quy định mở lớp học
phần của Nhà trường), đồng thời, gửi danh sách cho Phòng Khảo thí và Kiểm định
chất lượng để bố trí lịch thi và tổ chức thi. Lịch thi phải được thông báo trên website
của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng trước khi thi ít nhất 03 ngày.
III. SINH VIÊN BỊ ĐIỂM F HOẶC ĐIỂM I, ĐĂNG KÝ D ự THI CẢI THIỆN
s v có thể lựa chọn các hình thức học tập và thi sau:
1. sv bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó khi nhà trường có mở lớp
học phần hoặc phải học và thi chung với kỳ thi cải thiện điểm. Trường hợp này, s v
thực hiện các bước đăng ký học, thi và đóng học phí giống học và thi cải thiện, Điểm

học phần được tính lại bằng cách lấy điểm cao nhất trong các lần thi cải thiện hoặc
thi KTHP trước đó với điểm quá trình tương ứng được quy định cho học phần đó.
2. s v có điểm I có thể đăng ký dự thi chung với kỳ thi cải thiện nhưng không
phải đóng lệ phí.
IV. TỎ CHỨC HỌC VÀ THI CẢI THIỆN, HỌC PHÍ
1. s v đăng ký học và thi cải thiện điểm theo đúng quy trình nêu trên.
2. Thời gian bố trí học tương đương 1/3 thời gian học chính thức của học phần
đó. Nhà trường không tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để thi cải
thiện.
3. Học phí học và thi cải thiện bằng 1/3 học phí mà s v đã đóng cho học phần
đó. Quy định này áp dụng cho tất cả sv , kể cả s v thuộc diện miễn, giảm trước đó.
4. Thời gian tổ chức thi cải thiện được thực hiện sau khi kết thúc kỳ thi học
phần 03 tuần.
V. ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VỚI KHÓA SAU ĐẺ CẢI THIỆN ĐIỂM
- s y có điểm thi kết thúc học phần đạt điểm D trở lên có thể đăng ký học để cải
thiện điểm.
- Đầu mỗi học kỳ, sv đăng ký học với khóa sau như đăng ký học các học phần
khác theo sự hướng dẫn của Phòng Đào tạo.
- Sau khi tham gia học và thi, sV được chọn điểm cao nhất trong 2 điểm (điểm
học phần lần trước hoặc điểm học phần mới).
Nhận được Hướng dẫn này, đề nghị Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Kiểm
định chất lượng, Phòng Ke hoạch - Tài vụ và các khoa, bộ môn trực thuộc Trường
phổ biến tới giảng viên, sinh viên biết và tổ chức thực hiện đúng quy định.
Hướng dẫn này thực hiện từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái
với Hướng dẫn này đều bãi bỏ./.
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các khoa và bộ môn trực thuộc Trường
(để biết và thông báo cho sinh viên);
- Các phòng chức năng;
- BBT website của trường;
- Lưu: HC, ĐT.
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