
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN
KHI MỚI TIẾP XÚC VỚI HỌC CHẾ TÍN CHỈ

----------------------------------------------------------------------------

Sau năm học đầu tiên chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ, Phòng Đào tạo nhận được nhiều câu
hỏi của sinh viên về các vấn đề liên quan đến quy chế đào tạo. Dưới đây là các câu hỏi và câu trả
lời mà sinh viên khoá 2009 cần ghi nhớ.
Thông tin cần trao đổi xin gửi về Email: daotao.nls@hcm.vnn.vn. This e-mail address is
being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Trân trọng cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn sinh viên về chủ đề này!

Câu 1: Hiện tại, vừa có quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường. Vì sao vậy?
Sử dụng các quy chế, quy định này cần lưu ý điểm gì?
- Đúng là đồng thời có những quy chế, quy định nêu trên. Những sinh viên nào chưa biết hãy vào địa chỉ:
http://www.hcmuaf.edu.vn để có được văn bản toàn văn.
- “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 (gọi tắt là Quy chế 43), quy định
những vấn đề chung nhất về đào tạo đại học theo phương thức này, là căn cứ để các cơ sở đào tạo trong
cả nước xây dựng quy chế, quy định cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị.
Để hiểu rõ hơn Quy chế của ĐHNLTP.HCM ban hành, cần xem thêm “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào
tạo đại học ở ĐHNL TP.HCM” ban hành theo công văn số 523/ĐT, ngày 1/10/2009 là sự cụ thể hoá các
quy chế của Bộ GD&ĐT.Văn bản này có ở địa chỉ website nói trên.

Câu hỏi 2: Kết quả môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng có được tính vào điểm trung
bình chung học tập không?
KHÔNG TÍNH. Tuy nhiên, nếu kết quả học 2 môn học này chưa đạt thì sinh viên chưa được xét tốt nghiệp.
Câu hỏi 3: Điểm môn học được tính như thế nào?
- Điểm môn học = Các điểm thành phần + điểm thi kết thúc môn học nhân với trọng số tương ứng của
mỗi điểm. Điểm thi kết thúc môn học có trọng số tối thiểu bằng 50% trọng số điểm môn học.
- Điểm môn học được tính theo thang điểm 10, tính đến 1 chữ số thập phân. Sau đó, được đổi sang thang
điểm chữ như sau: A (8,5 – 10), B (7,0 – 8,4), C (5,5 – 6,9), D (4,0 – 5,4), F(dưới 4,0) Điểm F là điểm
không đạt.
Ví dụ: Nguyễn Thị B, ngành Nuôi trồng thủy sản có điểm như sau:

Điểm
M1
(4)

M2
(3)

M3
(2)

M4
(2)

M5
(4)

GD
TC
(1)

GD
QP
(2)

Số 5,5 7 8 8,5 9 8 6
Chữ C B B A A B C

Câu hỏi 4: Điểm trung bình chung học kỳ được tính như thế nào?
- Điểm môn học được sau khi quy đổi thành điểm chữ (A, B, C, D, F) tiếp tục được quy đổi sang điểm số
(thang điểm 4) để tính trung bình chung học kỳ, cụ thể như sau:
A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0
- Điểm trung bình chung học kỳ được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân
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Ví dụ: Với SV Nguyễn Thị Bình, điểm chữ quy đổi sang hệ 4 có kết quả

Điểm
M1
(4)

M2
(3)

M3
(2)

M4
(2)

M5
(4)

GD
TC (1)

GD
QP(2)

Hệ 10 5,5 7 8 8,5 9 8 6
Chữ C B B A A B C
Hệ 4 2 3 3 4 4 3 2

Câu hỏi 5: Việc xếp loại học tập theo TBCHK được quy định như thế nào?
Gồm 2 loại: Đạt xếp loại và không đạt xếp loại, cụ thể là:
- Loại đạt xếp loại:
a) Xuất sắc (từ 3,60 - 4,00); b) Giỏi (từ 3,20 - 3,59); c) Khá (từ 2,50 đến 3,19); d) Trung bình (từ 2,00 đến
2,49)
- Loại không đạt xếp loại: Dưới 2,00

Câu hỏi 6: Có được đề nghị phúc tra bài thi kết thúc môn học hay không?
- Theo Quy định, sinh viên được quyền đề nghị chấm phúc tra bài thi kết thúc môn học. Đơn đề nghị chấm
phúc tra của sinh viên phải được gửi trong phạm vi 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.

Câu hỏi 7: Sinh viên bị điểm F có được thi lại không? Thi lại bao nhiêu lần? Điểm thi lại là điểm
môn học hay điểm thi kết thúc môn học?
Sinh viên bị điểm F được thi lại 1 lần. Sau lần thi đó, nếu kết quả đạt trên điểm F được tính thay cho điểm
môn học. Nếu không đạt trên điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học này (nếu là môn bắt buộc),
còn nếu là môn tự chọn thì hoặc chọn môn học khác để học lại hoặc học lại chính môn học đó.

Câu hỏi 8: Nếu điểm thi kết thúc môn học thấp, nhưng điểm môn học vẫn đạt, có được thi lại để
điểm cao hơn có được không?
KHÔNG. Việc thi lại hay không chỉ xem xét với điểm môn học, sau khi đã đổi sang điểm chữ.
- Nếu là điểm F, chắc chắn phải thi lại.
- Nếu là điểm D, sinh viên phải đăng ký học lại rồi mới được thi để cải thiện điểm.



Câu hỏi 9: Tại sao sinh viên có điểm D được phép học lại để cải thiện điểm?
Xem câu 5, thấy rõ nếu 100% môn học đạt điểm D thì kết quả học tập dưới loại Trung bình. Nếu muốn
tốt nghiệp sinh viên phải cải thiện điểm. Sự linh hoạt của đào tạo theo tín chỉ cho phép đăng ký học lại
để cải thiện điểm.

Câu hỏi 10: Bị thi lại thì phải làm những thủ tục gì? Phải đóng tiền không?
Sau khi có điểm thi, Nhà trường thông báo lịch thi lần 2 cho những môn có sinh viên chưa đạt, điểm F =
dưới 4 điểm của hệ 10. Lịch thi được gửi về các khoa, đăng trên website của phòng Đào tạo, sinh viên
theo lịch đến phòng đào tạo làm thủ tục đăng ký dự thi và đến phòng KHTC đóng lệ phí thi. Lịch thi này
cũng dành cho những sinh viên chưa dự thi kết thúc môn học lần thi thứ nhất.

Câu hỏi 11: Trong đợt thi kết thúc môn học hay còn gọi là thi cuối kỳ, nếu bị ốm phải nghỉ thi,
như vậy chỉ được thi 1 lần duy nhất vào kỳ thi lần 2?
Nếu nghỉ thi lần 1 có lý do thì kết quả kỳ thi lần 2 được tính là lần 1 và tính là điểm thi kết thúc môn học
(điều này khác với sinh viên thi không đạt ở lần 1). Sau đó, nếu điểm môn học không đạt, sinh viên được
quyền dự thi 1 lần nữa nhưng vào kỳ thi của môn học đó ở học kỳ kế tiếp (nếu có) vì quy chế quy định 1
môn học của 1 học kỳ chỉ được tổ chức tối đa 2 kỳ thi.

Câu hỏi 12: Kì thi lần 1 bị ốm nhưng đến kỳ thi lần 2 cũng không dự thi được vì lý do khách quan
thì điểm môn học này được xử lý như thế nào?
- Trường hợp này, sinh viên sẽ nhận điểm I (điểm chưa đủ dữ liệu để đánh giá). Trong 2 học kỳ tiếp theo,
sinh viên phải đăng ký thi lại. Sau khi thi, điểm I sẽ đổi thành điểm sinh viên đạt được. Nếu qua 2 học kỳ,
sinh viên không đăng ký thi lại, điểm I sẽ bị đổi thành điểm 0 (không) và sinh viên phải học lại môn học
đó.
- Khi có môn học đạt điểm I, việc tính điểm TBCHK của sinh viên sẽ không bao gồm điểm môn học đó.
Sau khi đã trừ thời lượng của môn học đó, tổng thời lượng đã tích luỹ của sinh viên vẫn đạt số tín chỉ quy
định thì sinh viên vẫn được đưa vào diện xét cấp học bổng nếu thoả mãn các điều kiện khác được quy
định trong Quy chế về công tác sinh viên.

Câu hỏi 13: Những trường hợp nào thì sinh viên sẽ phải học lại một môn học?
Phải học lại môn học khi rơi vào 1 trong 2 trường hợp:
- Bị giảng viên cấm thi hết môn do không tích luỹ đủ thời lượng học trên lớp hoặc không hoàn thành nhiệm
vụ học tập môn học.
- Thi trượt trong kỳ thi lần 2 của môn học đó.

Câu hỏi 14: Đăng kí học lại, làm những thủ tục gì?
- Vào website của phòng Đào tạo hoặc xem thời khoá biểu ở văn phòng khoa để tìm lịch học của môn
học đó với điều kiện không xung đột với thời khóa biểu các môn học hiện có của sinh viên.
- Điền vào phiếu đăng ký học lại, lấy xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa, đến Phòng Đào tạo để đăng ký
vào lớp học Cuối cùng nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Sau khi học lại và thi đạt, sinh viên điền vào phiếu xác nhận kết quả học tập và lấy xác nhận điểm thi
tại Phòng Đào tạo. Sinh viên cần giữ phiếu này đến hết khoá học để sử dụng khi cần thiết.

Câu hỏi 15: Khi nào kết thúc việc đăng ký học lại?



Thời gian đăng ký qua mạng là 2 tuần, kết thúc tuần thứ 2 của mỗi học kỳ thì kết thúc thời gian đăng ký
học lại. Một tuần sau khi đăng ký để phòng đào tạo xử lý dữ liệu và 02 tuần cho sinh viên điều chỉnh
đăng ký.

Câu hỏi 16: Việc rút bớt môn học sau khi đăng ký cần phải lưu ý những điểm nào?
- Với khoá 2009, ở học kỳ đầu, sinh viên học theo thời khoá biểu cố định do nhà trường sắp xếp, sinh viên
được quyền rút bớt thời lượng đã đăng ký học. Sinh viên cần xem kỹ quy định về việc này.

Câu hỏi 17: Việc cho phép rút bớt môn học để làm gì? Sinh viên có bị “phiền phức” gì khi thực
hiện quyền này hay không?
- Khi bạn gánh nặng quá sức, bạn dễ gặp rủi ro như không về đích đúng như dự kiến hay sẽ bị ảnh hưởng
đến sức khoẻ. Trước khi gánh, ta có thể không lường trước được điều này. Quy định rút bớt môn học thực
hiện vào giữa học kỳ khi mà bạn đã gánh đi 1 quãng dài và có đủ căn cứ để tính đến khả năng hoàn
thành công việc. Quy định này nhắm tạo cơ chế để bạn CHỦ ĐỘNG quyết định khối lượng học tập của
mình một cách phù hợp nhất với năng lực và điều kiện của bạn.
- Rút bớt môn học là quyền của sinh viên và chẳng có “phiền phức” nào khi sinh viên thực hiện quyền
này. Sẽ không có đánh giá nào về đạo đức và không có ảnh hưởng nào về học tập khi sinh viên rút bớt
môn học.

Câu hỏi 18: Có được đăng ký học môn học ở ngành khác trong ĐHNL TP.HCM không?
ĐƯỢC. Đối với các môn học chung trong các CTĐT (cùng môn học, cùng thời lượng), sinh viên giữa các
ngành trong ĐHNL TP.HCM có thể đăng ký học tại phòng Đào tạo. Tuy nhiên, việc đăng ký học phải đảm
bảo không trùng thời khoá biểu đã có ở trường.

Câu hỏi 19: Nếu môn học của học kỳ I kết quả không đạt nhưng là môn tiên quyết cho môn học
đã đăng ký trong học kỳ II thì xử lý thời khoá biểu như thế nào?
- Đây là điều không ai mong đợi. Môn học tiên quyết không đạt kéo theo nhiều vấn đề. Ngoài việc ảnh
hưởng về thời khoá biểu đã đăng ký ở học kỳ kế tiếp như đã nêu trên thì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả
tiến trình học tập. Đối với các CTĐT của trường ta, điều này rất dễ xảy ra với sinh viên năm thứ nhất, năm
thứ hai
- Khi môn học tiên quyết không đạt thì không được học môn học kế tiếp. Vì trường ta tổ chức đăng ký học
theo lộ trình sớm (bắt đầu đăng ký cho học kỳ kế tiếp trước khi kết thúc học kỳ hiện tại) nên khi có điểm
môn học của các môn tiên quyết, phòng Đào tạo phải tiến hành xét kết quả đăng ký môn học của sinh
viên. Những môn học kế tiếp của môn tiên quyết mà điểm chưa đạt (sau khi đã thi lần 2) thì phải loại ra
khỏi thời khoá biểu đã được phòng Đào tạo cấp.
- Khi các môn tiên quyết nói trên không đạt (sau khi đã thi lần 2) thì có các điểm sau sinh viên cần lưu ý:
+ Phải làm thủ tục xoá môn học trong thời khoá biểu theo hướng dẫn của phòng Đào tạo.
+ Có thể đăng ký học các môn học khác (nếu có lớp học) để đảm bảo khối lượng học tập của học kỳ II
theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.
+ Trường hợp đã đăng ký môn học khác nhưng không đủ khối lượng tối thiểu của học kỳ (15 tín chỉ) đối
với sinh viên có học lực bình thường (TBCHK đạt từ 2,00 trở lên) thì nhà trường sẽ xét từng trường hợp cụ
thể.

Câu hỏi 20: Những trường hợp nào sinh viên sẽ bị buộc thôi học?



- Có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với
các học kỳ tiếp theo hoặc đạt dưới 1,10 đối với 2 học kỳ liên tiếp.
- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,40 đối với sinh
viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp
theo và cuối khóa.
- Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh
sách sinh viên của trường.
- Vượt quá thời hạn tối đa được phép học (6 năm).
- Tự ý nghỉ học từ một học kỳ chính trở lên mà không xin phép
- Không đóng học phí theo đúng thời gian quy định của nhà trường.
* Như vậy, ngay sau mỗi học kỳ, nhà trường sẽ xem xét kết quả học tập của từng sinh viên để xác định
những trường hợp bị buộc thôi học

Câu hỏi 21: Học theo tín chỉ thì xác định sinh viên năm thứ nhất/hai/ba/bốn như thế nào?
Năm đào tạo của sinh viên được xác định theo số tín chỉ tích lũy như sau:
Năm đào tạo

Số Tín chỉ tích lũy

Năm thứ nhất Dưới 30 TC
Năm thứ hai 30 – 59 TC
Năm thứ ba 60 – 89 TC
Năm thứ tư 90 – 119TC
Năm thứ năm 120 -149 TC

Câu hỏi 22: Đề nghị cho biết những thông tin chính về học bổng khuyến khích học tập?
Dưới đây là những thông tin cốt lõi (chi tiết xem tại website của phòng Công tác sinh viên):
- Học bổng khuyến khích học tập là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV)
được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo
dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Hướng dẫn tại công văn
của Trường. Học bổng khuyến khích học tập có 3 mức: loại xuất sắc, loại giỏi và loại khá.
1. Học bổng loại xuất sắc: 260.000 đồng/người/tháng
Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Về kết quả học tập: Đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập loại xuất sắc (ĐTBC
tích lũy đạt từ 3,60 trở lên), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b) Về kết quả rèn luyện: Được xếp loại xuất sắc.
2. Học bổng loại giỏi: 220.000 đồng/người/tháng
Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Về kết quả học tập: Đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên (ĐTBC
tích lũy đạt từ 3,20 đến 3,59), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ
nhất).
b) Về kết quả rèn luyện: Được xếp loại giỏi trở lên.
3. Học bổng loại khá: 180.000 đồng/người/tháng
Dành cho sinh viên đạt các tiêu chuẩn sau:



a) Về kết quả học tập: Đảm bảo hoàn thành ít nhất 15 tín chỉ và đạt kết quả học tập loại xuất sắc (ĐTBC
tích lũy đạt từ 2,50 đến 3,19), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5,5 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ
nhất).
b) Về kết quả rèn luyện: Được xếp loại khá trở lên.

Câu hỏi 23: Để học thêm ngành thứ hai, cần phải làm thủ tục gì?
+ Quy chế 43 quy định, hết học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất của ngành đào tạo thứ nhất nếu sinh viên
có học lực bình thường thì được đăng ký học ngành đào tạo thứ hai

+ Điều kiện để học thêm ngành, chương trình:
- đã học xong chương trình năm thứ nhất theo quy định (tích lũy đủ tín chỉ)
- có điểm trung bình chung lớn 2,00
- ngành còn chỉ tiêu để tiếp nhận.

+ Thủ tục:
- SV phải làm đơn học thêm ngành (tại phòng Đào tạo)
- Thời điểm nộp đơn: chậm nhất 30 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới.
+ Nếu được chấp nhận phải đăng ký đúng hạn số tín chỉ, học phần ngành thứ hai. Những học phần tín
chỉ đã tích lũy ở ngành, chương trình thứ nhất có trong chương trình đào tạo ngành thứ hai được phép
miễn.
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