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Số: 187/QĐ-ĐHAG

An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2012.

QUY ĐỊNH
Về việc bổ sung nội dung quy định mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG ngày 06/3/2009 của Hiệu trưởng Trường
Đại học An Giang; Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc mở các lớp học phần
học lại, học cải thiện để cải thiện kết quả học tập và tình hình thực tế, Nhà trường ban
hành quy định bổ sung một số nội dung vào quy định mở nhóm học phần theo nhu cầu
của sinh viên (ban hành tại Quy định số 99/QĐ-ĐHAG, ngày 17/3/2012 của Hiệu
trưởng Trường Đại học An Giang), cụ thể như sau:
1. Ngoài các trường hợp sinh viên được đăng ký mở lớp ngoài kế hoạch của
Trường tại mục I của Quy định số 99/QĐ-ĐHAG, các sinh viên có nhu cầu học lại,
học cải thiện có thể đăng ký học cùng với các lớp khóa sau trong thời gian quy định
vào đầu mỗi học kỳ hoặc đăng ký mở lớp riêng (nhưng phải có ít nhất 20 sinh viên
đăng ký học).
2. Đối với các nhóm học phần mở cho các đối tượng sinh viên trên đây, giảng
viên phải thực hiện giảng dạy đầy đủ 100% số tiết theo quy định của học phần được
mở và sinh viên phải đóng đủ 100% học phí cho học phần đăng ký học.
3. Các nội dung khác có liên quan vẫn áp dụng theo Quy định số 99/QĐ-ĐHAG.
4. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng các đơn vị;
- Cố vấn học tập và sinh viên;
- Lưu: VT, ĐT.
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