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Số: 474/QĐ-ĐHAG

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

QUY ĐỊNH
Sĩ số các nhóm học phần hệ chính quy
Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang,
ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC, ngày 02/3/2000 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG, ngày 06/3/2009 và được sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG ngày 21/11/2011 của Hiệu
trưởng Trường Đại học An Giang;
Nhằm thống nhất quy định về sĩ số các nhóm học phần cho các lớp hệ chính quy
để thuận tiện trong việc tổ chức, quản lý các lớp học phần và thống kê khối lượng
giảng dạy của cán bộ giảng dạy;
Nhà trường ban hành quy định về sĩ số các nhóm học phần đối với các học phần
mở cho các lớp hệ chính quy, cụ thể như sau:
1. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các học phần có tổ chức lên lớp giảng dạy và mở
theo kế hoạch của trường. Đối với các học phần không tổ chức giảng dạy như thực tập,
thực tế, kiến tập/thực tập sư phạm, khóa luận tốt nghiệp... thì sĩ số của sinh viên/nhóm
học phần loại này tùy thuộc vào số lượng sinh viên có nhu cầu đăng ký theo từng học
phần có tổ chức ở học kỳ tương ứng.
2. Sĩ số sinh viên tối thiểu
- Các học phần lý thuyết: Tối thiểu 20 sinh viên/nhóm.
- Các tổ thực hành/thí nghiệm/thảo luận trong các học phần vừa có lý thuyết và
thực hành: Phụ thuộc vào nhóm học lý thuyết tương ứng nhưng không ít hơn 15 sinh
viên mỗi nhóm.
3. Sĩ số sinh viên tối đa
a. Quy định chung
- Các học phần lý thuyết (kể cả khối kiến thức đại cương và chuyên ngành): Tùy
theo tính chất học phần và sĩ số sinh viên dự kiến học trong học kỳ có thể bố trí tối đa
ở mức 60 hoặc 90 sinh viên/nhóm học phần.
- Các tổ thực hành/thí nghiệm/thảo luận trong các học phần vừa có lý thuyết và
thực hành/thí nghiệm/thảo luận và các nhóm học phần chỉ có thực hành/thí
nghiệm/thảo luận: 30 sinh viên/tổ (hoặc nhóm).
b. Các trường hợp đặc biệt
- Các học phần ngoại ngữ chuyên ngành, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm: 30 sinh
viên/nhóm
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- Các học phần Giáo dục Thể chất, ngoại ngữ không chuyên: 50 sinh viên/nhóm.
c. Các trường hợp khác
Nếu do điều kiện thực tế mà không tổ chức được lớp theo quy định về sĩ số nhóm
tối đa và tối thiểu trên đây thì các khoa đề xuất sĩ số nhóm đối với từng nhóm học
phần cụ thể vào đầu mỗi học kỳ (kèm theo phân công giảng dạy), Phòng Đào tạo tổng
hợp và tham mưu để Ban Giám hiệu quyết định.
4. Phân công thực hiện
a. Phòng Đào tạo
- Căn cứ trên số lượng sinh viên dự kiến học ở mỗi học phần để tổ chức thành
các nhóm học phần theo quy định về số lượng bình quân trên đây.
- Tiếp nhận các đề xuất có liên quan từ các khoa để tổng hợp, tham mưu hướng
xử lý và trình Ban Giám hiệu quyết định.
b. Các khoa/bộ môn
- Lập kế hoạch mở học phần cho các lớp vào đầu mỗi học kỳ theo thông báo của
Trường, phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc chia nhóm các học phần theo quy định
trên đây và phân công giảng viên giảng dạy các học phần do khoa/bộ môn phụ trách.
c. Giảng viên
- Tổ chức thực hiện giảng dạy theo sĩ số lớp thực tế của từng học phần trong học kỳ.
- Đề xuất với Trường (thông qua khoa/bộ môn) các trường hợp đặc biệt có liên
quan đến sĩ số các nhóm học phần ngoài các quy định trên đây nhằm đảm bảo tốt nhất
chất lượng giảng dạy của học phần.
5. Điều khoản áp dụng:
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc phản ánh về
Phòng Đào tạo để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
- Trưởng đơn vị;
- Lưu VT, ĐT.
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