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NHIỆM VỤ CỦA GVCN 
 

- Làm cố vấn cho một lớp sinh viên về chương trình, kế hoạch học tập, đăng ký 

môn học, lựa chọn ngành nghề. Khối lượng công tác được quy đổi tương đương 3 

tiết/tuần (tính 14 tuần cho các học kỳ chính và 7 tuần cho học kỳ hè). 

- Động viên sinh viên của lớp tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động ngoại 

khóa… do các đơn vị có liên quan  tổ chức 

- Theo dõi và đánh giá toàn diện về điểm rèn luyện của sinh viên lớp được phụ 

trách. Nhận xét và cho điểm rèn luyện của sinh viên theo kết quả đánh giá của Ban 

cán sự lớp và Chi đoàn. 

- GVCN lớp của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật, được tham 

gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật tại các hội đồng nhưng 

không được quyền biểu quyết. 

- Tham gia sinh hoạt GVCN định kỳ của Khoa và báo cáo với Lãnh đạo khoa về 

tình hình công tác sinh viên của lớp. 

- Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ hàng tháng (ít nhất 3 lần/học kỳ) để nắm tình hình 

sinh viên của lớp, đồng thời phổ biến và thông tin cho sinh viên về hoạt động của 

Khoa và nhà trường. 

 

 

 

I. CÁC QUI ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TẠM DỪNG HỌC CỦA SINH VIÊN 

 
Qui định tổ chức thực hiện chƣơng trình Công tác xã hội (CTXH) 

Qui định ban hành theo Quyết định số 100 ngày 15/01/2015 của Hiệu trưởng trường. 

“…SV phải tích lũy ít nhất 15 ngày tình nguyện, CTXH trong toàn khóa học tại 

trường và phải đạt ít nhất 10 ngày CTXH để được phép đăng ký học phần tốt nghiệp – 

phải đạt ít nhất là 15 ngày CTXH để được xét tốt nghiệp. 

Riêng SV Trung tâm Bảo dưỡng công nghiệp, đối với hệ Cao đẳng phải tích lũy ít 

nhất 10 ngày tình nguyện, CTXH trong toàn khóa học và phải tích lũy ít nhất 6 ngày 

CTXH để được đăng ký học phần tốt nghiệp, đạt ít nhất 10 ngày CTXH để được xét 

tốt nghiệp. 



 2 

…Các SV năm cuối chưa hoàn thành đủ số ngày CTXH, Phòng công tác chính trị –

sinh viên (Phòng CTCT-SV) phối hợp với Phòng Đào tạo đưa vào danh sách chưa 

hoàn thành thủ tục tốt nghiệp theo qui định và các SV này phải bổ sung đủ số ngày tối 

thiểu mới được phép tiếp tục thực hiện thủ tục công nhận tốt nghiệp” 

SV xem qui định chi tiết tại website phòng CTCT – SV: www.ctct.hcmut.edu.vn, mục 

Biểu mẫu – văn bản, văn bản.       

  

Qui định SV tham gia sinh hoạt công dân (SHCD) và hoạt động ngoại khóa 

Qui định ban hành theo Quyết định số 1381 ngày 10/6/2016 của Hiệu trưởng trường. 

“… Trong một năm học, tổng số thời lượng ngoại khóa của SV Đại học dành cho việc 

thực hiện các nội dung công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho 

SV ít nhất là 10 buổi, mỗi buổi được quy định bằng 5 tiết. Đối với SV hệ Cao đẳng 

thời lượng ít nhất là 07 buổi, mỗi buổi được qui định bằng 5 tiết. SV không đảm bảo 

thời lượng tối thiểu sẽ bị xử lý theo quy định của trường. 

Thời lượng ngoại khóa bao gồm: 

- Thời lượng dành cho tuần SHCD, hoạt động CTXH (được nhà trường công nhận, 

mỗi ngày được tính là 02 buổi) ít nhất là 07 buổi. 

- Thời lượng còn lại dành cho các nội dung, hoạt động khác trong cả năm học. 

... Hàng năm Phòng CTCT-SV tổ chức SHCD cho tất cả SV của trường tham gia tại 

Hội trường A5: 

- SHCD đầu khóa cho SV năm nhất (tổ chức tháng 9) 

- SHCD định kỳ cho SV từ năm hai đến năm tư  (tổ chức 02 đợt: đợt 1 vào tháng 8, 

9 và đợt 2 vào tháng 01, SV phải tham gia đầy đủ cả 02 đợt SHCD định kỳ diễn ra 

vào đầu của hai học kỳ) 

- SHCD cuối khóa cho SV chuẩn bị tốt nghiệp (tổ chức tháng 10)  

…SV không tham gia: 

- SHCD đầu khóa: trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2 

- SHCD định kỳ (các đợt tổ chức vào đầu các học kỳ): bị tạm dừng 01 học kỳ kế 

tiếp, trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2 

- SHCD cuối khóa: SV xem như chưa hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, trừ 25 điểm rèn 

luyện ở mục 2… 

http://www.ctct.hcmut.edu.vn/
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- SV tự ý đổi buổi học, không được sự đồng ý của Phòng CTCT-SV bằng văn bản 

trước ngày diễn ra buổi học chính thức: trừ 10 điểm rèn luyện ở mục 2” 

SV xem qui định chi tiết tại website phòng CTCT – SV: www.ctct.hcmut.edu.vn, mục 

thông báo, thông báo thường niên. 

 

Qui định y tế học đƣờng 

Qui định ban hành theo Quyết định số 2116 ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng trường. 

Khám sức khỏe: 

 “…Tổ chức thực hiện khám sức khỏe (KSK) và phân loại sức khỏe: 

- Khám sức khỏe đầu vào cho SV năm nhất sau khi làm thủ tục nhập học (tổ chức 

tháng 9) 

- Khám sức khỏe định kỳ một lần/năm học cho SV từ năm hai đến năm tư (tổ chức 

tháng 4) 

- Khám sức khỏe cuối khóa cho SV chuẩn bị tốt nghiệp (tổ chức tháng 12) 

- Khám sức khỏe trước khi thu nhận lại cho các trường hợp SV có quyết định tạm 

dừng học vì lý do sức khỏe 

…SV không khám sức khỏe: 

- KSK đầu vào: trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2 

- KSK định kỳ: tạm dừng học 01 học kỳ kế tiếp 

- KSK cuối khóa: SV xem như chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp 

 Tham gia bảo hiểm: 

…SV đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) đầy đủ, đúng thời 

hạn: tổ chức tháng 9, tháng 11 hàng năm. 

…SV không tham gia BHYT và BHTN theo qui định của trường: tạm dừng 01 học kỳ 

kế tiếp do không đủ điều kiện tiếp tục việc học tập.” 

SV xem qui định chi tiết tại website phòng CTCT – SV: www.ctct.hcmut.edu.vn, mục 

Biểu mẫu – văn bản, văn bản.   

 

 

 

 

 

 

http://www.ctct.hcmut.edu.vn/
http://www.ctct.hcmut.edu.vn/
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II. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH  

          VIÊN (Theo Thông tƣ số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo  

         dục và Đào tạo)  

 

Tiêu chí, khung điểm đánh giá 

 

TT Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá 

1 Ý thức tham gia học tập 0 – 20 điểm 

2 Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường 0 – 25 điểm 

3 
Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, XH, VH, văn nghệ,  

thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH. 
0 – 20 điểm 

4 Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng 0 – 25 điểm 

5 
Ý thức và kết quả khi tham gia công tác CB lớp, các đoàn thể,  

tổ chức trong trường 
0 – 10 điểm 

6 Điểm thưởng đặc biệt  

 

 

1. Đánh giá về ý thức học tập (0 – 20 điểm) 

     Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá: 

a. Ý thức và thái độ trong học tập. 

b. Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học 

thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học. 

c. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi. 

d. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập. 

e. Kết quả học tập. 

 

2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trƣờng  

(0 – 25 điểm) 

Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá: 

a. Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp 

trên được thực hiện trong nhà trường. 

b. Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác được áp dụng 

trong nhà trường. 
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3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH (0 – 20 điểm) 

Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá: 

a. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, XH, văn 

hóa, văn nghệ, thể thao. 

b. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác XH. 

c. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH. 

 

4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (0 – 25 điểm) 

Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá: 

a. Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng. 

b. Ý thức tham gia các hoạt động XH có thành tích được ghi nhận, biểu 

dương, khen thưởng. 

c. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn. 

 

5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, 

tổ chức trong nhà trƣờng (0 – 10 điểm) 

Các tiêu chí để xác định điểm đánh giá: 

a. Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc của SV được phân 

công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội SV và 

các tổ chức khác trong nhà trường. 

b. Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, 

Hội SV và các tổ chức khác trong nhà trường. 

c. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa 

và trường. 

Phân loại kết quả rèn luyện: 

 

Phân loại Điểm rèn luyện 

Xuất sắc Từ 90 – 100 điểm 

Tốt Từ 80 – 89 điểm 

Khá Từ 65 – 79 điểm 

Trung bình Từ 50 – 64 điểm 

Yếu Từ 35 – 49 điểm 

Kém Từ 0 – 34 điểm 
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Đánh giá điểm theo thang 100 (không quy đổi). Tính cả HK1 và HK2, mỗi tiêu chí 

có thể được cộng và trừ nhiều điểm nhưng không được vuợt khung từng tiêu chí và ĐRL 

không quá 100 

SV bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong năm học sẽ phải tạm dừng học tập học kỳ 

chính kế tiếp. 

 

 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện  

◦ SV tự đánh giá và cho điểm rèn luyện cá nhân  

◦ BCS lớp tổng hợp điểm rèn luyện của toàn lớp, kiểm tra và tổ chức phiên họp lớp để 

đóng góp ý kiến.  

◦ GVCN chấm, thông báo kết quả điểm rèn luyện để SV điều chỉnh (nếu có). Sau 

khi thông báo kết quả, GVCN sẽ ghi bảng điểm rèn luyện của lớp SV. 

◦ Bảng ghi điểm rèn luyện được Trưởng/phó khoa phụ trách công tác SV duyệt, điều 

chỉnh, công bố và chuyển cho phòng CTCT-SV tổng hợp.  

 

HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN 

(theo Thông tư số 16 năm 2015 của Bộ GDĐT) 

 

- Đánh giá điểm theo thang 100 (không quy đổi). Tính cả  HK1 và  HK2, mỗi tiêu chí có 

thể được cộng và trừ  nhiều điểm nhưng không được vuợt khung từng tiêu chí và ĐRL 

không quá 100. 

- Để đảm bảo sự tương đối về ĐRL giữa các lớp, đề nghị mức chuẩn chung về ĐRL cho 

số đông SV học tập trung bình trở lên, không vi phạm quy định của trường, địa phương 

cư trú: được đánh giá từ mức 75/100 điểm (cột a). Dựa vào mức chuẩn ĐRL này, sẽ có 

cách biệt rõ về ĐRL đối với SV có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và ngược lại.  

- Lớp và GVCN có thể tham khảo các chi tiết sau (cột b, có thể bổ sung các yếu tố khác 

mà đơn vị thấy cần thiết) để tăng hoặc giảm khi ghi điểm RL cho SV.  
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Tiêu chí/  

Mức chuẩn thường 

(a) 

Các yếu tố để tăng hay giảm điểm rèn luyện 

so với mức chuẩn SV bình thƣờng (b) 

I. Ý thức tham gia 

học tập (0-20đ)/ SV 

có học lực trung 

bình trở lên được:  

 

 

15đ 

+2đ/lần: có tham dự buổi hội thảo học thuật tại trường do trường, 

                 khoa, bộ môn tổ chức (có minh chứng, do đơn vị tổ chức 

                xác nhận), tối đa 6đ/học kỳ. 

+3đ: mỗi HK chính có ĐTB>=7.00; mỗi lần tham gia cuộc thi học 

          thuật do trường, các đơn vị tổ chức; thành viên tích cực CLB 

          học thuật 

+5đ: mỗi HK chính có ĐTB>= 8.00; thành viên đội Olympic 

          trường; đề tài NCKH cấp trường trở lên 

  

-2đ/môn: bỏ kiểm tra giữa kỳ không có lý do  

-3đ/môn: bỏ thi không có lý do, cấm thi cuối kỳ  

-3đ: 4.00 <= điểm TBHK<5.00  

-5đ: bị cảnh cáo học vụ hoặc điểm TBHK dưới 5.00; vi phạm nội 

        quy thi. 

 

II. Chấp hành nội 

quy, quy chế, quy 

định trong nhà 

trƣờng (0- 25đ)/ SV 

không vi phạm 

được:  

 

25đ 

-5đ: không sinh hoạt lớp/lần, đăng ký môn học lần 1 trễ hạn/lần, 

         vắng 1 buổi trong đợt sinh hoạt công dân định kỳ. 

-10đ: đóng học phí không đúng hạn, không tham gia bảo hiểm y tế, 

           khám sức khỏe không đúng hạn.  

-20đ: vi phạm nội quy nhà trường bị lập biên bản, không hoàn  

           thành đợt sinh hoạt công dân.  

III. Tham gia các 

hoạt động chính trị, 

XH, VH, VN, thể 

thao, phòng chống 

tội phạm và các 

TNXH (0-20đ)/ SV 

không vi phạm pháp 

luật, không tham gia 

các hoạt động trái 

quy định trường. 

                              

15đ 

+2đ/lần: tham gia hoạt động của lớp/khoa (có minh chứng, do đơn 

                vị tổ chức xác nhận), tối đa 10đ/học kỳ 

+5đ/lần: tham gia hoạt động của trường (có minh chứng, do đơn vị 

                tổ chức xác nhận), tối đa 10đ/học kỳ 

+5đ: đoàn viên xuất sắc, chiến sĩ TN MHX.  

+5đ: có giấy khen của địa phương nơi cư trú về việc thực hiện tốt 

         giữ gìn an ninh trật tự. 

+10đ: chiến sĩ giỏi MHX, giấy khen Đoàn TN-HSV. 

 

 

IV. Ý thức công 

dân trong quan hệ 

cộng đồng (0-25đ)/ 

SV không vi phạm 

được:     

                        

 20đ  

 

+5đ: hiến máu nhân đạo/lần; có giấy xác nhận ngoại trú tốt.  

+10đ: thư khen ở nơi cư trú. 

 

-10đ/lần: biên bản vi phạm hành chính của Công an, địa phương cư 

                 trú, KTX. 
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V. Ý thức và kết 

quả tham gia công 

tác cán bộ lớp, 

đoàn thể, tổ chức 

trong trƣờng  (0-

10đ)/SV không tham 

gia sinh hoạt lớp:      

                        

 0đ 

+2đ: thành viên hoạt động tích cực các CLB, tham gia tích cực hoạt 

         động của lớp (theo đề nghị CLB, BCS lớp) 

+2đ: hỗ trợ công việc của Khoa, Bộ môn tham gia các hoạt động 

         phong trào tại khoa (có xác nhận của khoa) 

+5đ: tham gia BCS lớp, BCH Đoàn, Hội, CLB đội nhóm hoàn 

          thành nhiệm vụ (ý kiến GVCN, đoàn thể) 

+10đ: tham gia sinh hoạt lớp đầy đủ (ý kiến GVCN, đoàn thể) 

 

A: Tổng cộng (I+II+III+IV+V): 0 - 100đ/ SV bình thường được đánh giá tổng cộng 

                                                                                                                                     75 điểm 

B: Khen thƣởng  +10đ: QĐ khen thưởng của Khoa/Trung tâm/VP. ĐTQT 

+15đ: QĐ khen thuởng của Hiệu trưởng/Thành Đoàn/UBND 

             Huyện hoặc tổ chức, hội nghề nghiệp cấp quốc gia trở lên 

C: Kỷ luật  

(có quyết định) 

Khiển trách  ĐRL= 70%(A+B); Cảnh cáo ĐRL= 50%(A+B);  

Đình chỉ học ĐRL= 40%(A+B) 

 

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN 

 

        Kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của SV được sử dụng: 

- Một trong các điều kiện xét học bổng khuyến khích học kỳ và xét học bổng cấp 

trường (học bổng do công ty tài trợ). 

- Điều kiện xét ở KTX Bách khoa. 

- Điều kiện để xét các giải thưởng SV như danh hiệu SV trường (tập thể: lớp SV xuất 

sắc, lớp SV tiên tiến; cá nhân: SV xuất sắc toàn diện, SV giỏi toàn diện, SV khá toàn 

diện), SV 5 tốt,… 

 

III. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (HBKK) 

Qui định ban hành theo Quyết định số 728 ngày 08/4/2021 của Hiệu trưởng trường 

 

Điều 6: Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

SV được xét, cấp HBKK học tập trong mỗi học kỳ phải đạt các điều kiện cần như sau:  

a. SV có điểm trung bình học kỳ xét cấp học bổng từ loại khá trở lên, chỉ tính điểm 

thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất. Điểm hoãn thi (HT) và vắng thi có phép 

(VP) được tính là chưa đạt; không tính điểm học kỳ dự thính, điểm thưởng. 

b. SV có điểm rèn luyện từ loại khá trở lên. 

c. SV không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng.  

d. Số tín chỉ tích lũy ngành SV phải đạt tối thiểu là 15 tín chỉ x [số học kỳ chính] 

theo tiến độ khóa, ngành. 
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e. Số tín chỉ tích lũy của SV trong học kỳ xét HBKK tối thiểu là số tín chỉ tối thiểu 

trong một học kỳ chính mà SV phải đăng ký theo qui định hiện hành. Học phần 

thực tập ngoài trường thực hiện trong hè được tính vào học kỳ 2 trước đó. 

Điều 7: Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

1. Học bổng loại 3: mức học bổng bằng mức học phí học kỳ của trường ứng với 

khóa, ngành, chương trình học. SV phải có ĐTBHK và ĐRL đều đạt loại khá trở 

lên. 

2. Học bổng loại 2: mức học bổng tương đương 110% học bổng loại 3 ứng với khóa, 

ngành, chương trình học. SV phải có ĐTBHK đạt loại giỏi trở lên và ĐRL đạt loại 

tốt trở lên. 

3. Học bổng loại 1: mức học bổng tương đương 120% học bổng loại 3 ứng với khóa, 

ngành, chương trình học. SV phải có ĐTBHK và ĐRL đều đạt loại xuất sắc. 

Điều 8: Phƣơng pháp phân chia số lƣợng HBKK học tập 

1. Phân bổ HBKK học tập 

a. HBKK cho sinh viên PFIEV chia cho từng khóa, theo số lượng SV. 

b. HBKK cho sinh viên đại trà, CLC/TT chia cho từng khóa, ngành, chương trình 

học theo số lượng SV. 

2. Phân bổ số suất HBKK    

a. Học bổng loại 1: tối đa 10% số suất 

b. Học bổng loại 2: tối đa 30% số suất 

c. Học bổng loại 3: tối đa 60% số suất 

Khi tính số suất, cần làm tròn số suất cho học bổng loại 1, loại 2. 

Điều 9: Phƣơng thức xét, cấp HBKK học tập 

1. SV được cấp HBKK trong học kỳ được xếp thứ tự theo từng nhóm HBKK 

(PFIEV, CLC/TT, đại trà) theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a. Điểm trung bình học kỳ 

b. Điểm rèn luyện 

c. Điểm trung bình tích lũy 

d. Số tín chỉ tích lũy học kỳ 

e. Số tín chỉ tích lũy 
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2. SV được phân bổ các học bổng loại 1, 2 và 3 lần lượt theo thứ tự từ trên xuống 

cho đến hết số SV đủ điều kiện nhận HBKK của từng loại hoặc cho đến hết số  

suất HBKK của từng loại theo quy định tại khoản 2 Điều 8. 

3. Trường hợp không có đủ SV đạt mức HBKK loại 1 hoặc loại 2 so với số suất 

HBKK phân bổ cho một nhóm (khoá, ngành, chương trình học hoặc khóa học đối 

với PFIEV), các suất HBKK loại 1 hoặc loại 2 sẽ được chuyển thành số suất ở loại 

có mức thấp hơn kế tiếp (loại 2 hoặc loại 3). 

4. Trường hợp có nhiều SV có cùng thứ tự khi xếp theo khoản 1 Điều này, dẫn đến 

số SV đạt cùng mức HBKK vượt quá số HBKK cho mức đó, Phòng CTCT-SV sẽ 

chọn các tiêu chí bổ sung (NCKH, hoạt động Đoàn – Hội, ban cán sự, công tác xã 

hội, …) để quyết định các SV nào được nhận mức HBKK đó hoặc điều chuyển 

một phần/toàn bộ số suất HBKK của một loại này đến loại có mức thấp hơn kế 

tiếp. 

 

IV. GIA HẠN HỌC PHÍ 

- Sinh viên hệ chính quy (ngoại trừ sinh viên chương trình chất lượng cao tiếng Anh 

và tiếng Nhật, tiên tiến, liên kết quốc tế) đang học có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

đột xuất, không thể đóng học phí của học kỳ sinh viên đang học đúng theo thời 

hạn qui định của nhà trường. 

- Hết thời gian gia hạn học phí học kỳ sinh viên đang học, trong học kỳ tiếp theo 

sinh viên phải đóng đủ học phí cả 02 học kỳ theo đúng lịch đóng học phí của 

trường do Phòng Đào tạo thông báo. 

- Sinh viên không được gia hạn đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp (sinh viên đã có tên 

trong quyết định cho phép gia hạn học kỳ trước thì không được gia hạn trong học 

kỳ sinh viên đang học).  

- Nhà trường chỉ cho phép sinh viên được gia hạn học phí trong học kỳ chính, 

không áp dụng cho học kỳ dự thính, học kỳ hè. 

Hồ sơ gồm có:  

Đơn xin gia hạn học phí có xác nhận của GVCN. (theo mẫu 02/GHHP-CTCT-SV 

đối với sinh viên hệ chính quy - mẫu tải trên trang www.ctct.hcmut.edu.vn  văn 

bản - biểu mẫu  biểu mẫu).  

 

http://www.ctct.hcmut.edu.vn/
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V. CHƢƠNG TRÌNH QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁCH KHOA 

1. Mục tiêu của Quỹ hỗ trợ sinh viên Bách khoa 

Mục tiêu của chương trình này nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

được mượn tiền đóng học phí trong thời gian học tại trường, tạo điều kiện cho sinh viên 

có thể hoàn thành việc học tập và rèn luyện của mình. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Sinh viên hệ chính quy (ngoại trừ sinh viên chương trình chất lượng cao tiếng Anh 

và tiếng Nhật, tiên tiến, liên kết quốc tế) đang học có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột 

xuất, không thể đóng học phí của học kỳ sinh viên đang học đúng theo thời hạn qui định 

của nhà trường (học kỳ chính) 

3. Điều kiện xét cho mƣợn tiền từ nguồn Quỹ hỗ trợ 

- Không thuộc diện cảnh cáo học vụ, điểm rèn luyện năm học từ khá trở lên (từ 65 

điểm) 

- Có hoàn cảnh khó khăn. 

- Chưa vay vốn ngân hàng chính sách xã hội địa phương trong năm. 

- Chỉ được mượn khi đang học tại trường từ học kỳ thứ 2 đến học kỳ thứ 8. 

- Chỉ được mượn không quá 4 học kỳ trong suốt thời gian học tại trường. 

4. Mức tiền cho mƣợn 

- Để đảm bảo sinh viên đủ tiền đóng học phí, mức tiền sinh viên được mượn bằng 

với số tiền học phí sinh viên phải đóng trong học kỳ chính. 

- Lãi suất: 0%. 

5. Thủ tục sinh viên mƣợn tiền 

- Sinh viên đủ điều kiện ở mục 3 sẽ nộp hồ sơ cho Phòng CTCT-SV. Hồ sơ gồm có: 

 Đơn xin mượn tiền đóng học phí và cam kết của sinh viên, có ý kiến của 

GVCN lớp (theo mẫu). 

 Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương. 

- Phòng CTCT-SV phối hợp Ban Liên lạc xét duyệt danh sách sinh viên được mượn 

của học kỳ đang học, trước thời hạn kết thúc đóng học phí của Phòng Đào tạo. 

- Sau khi công bố danh sách sinh viên được xét duyệt, Phòng CTCT-SV liên hệ sinh 

viên xác nhận số tiền được mượn. Sau đó, Phòng CTCT-SV sẽ chuyển khoản tiền 

học phí của sinh viên qua ngân hàng OCB. 
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6. Thời gian hoàn trả 

Sinh viên nhận hỗ trợ có trách nhiệm hoàn trả học phí đã mượn trước thời điểm 01 

năm sau ngày tốt nghiệp. 

 

VI. CHƢƠNG TRÌNH VAY ƢU ĐÃI HỌC TẬP ĐHQG-HCM (LÃI SUẤT 

0%): sẽ có thông báo cụ thể vào đầu học kỳ của ĐHQG-HCM 

1. Số tiền vay 

Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ sinh viên đang học nhưng 

không vượt quá 10.000.000đ/ học kỳ (Mười triệu đồng). 

2. Thời gian cho vay 

Thời gian cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên được phát món 

vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (nếu có). 

Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng 

không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có 

việc làm ổn định). 

Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được xác định theo công thức sau: 

Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ gốc + Thời hạn trả nợ 

- Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học tập còn lại của sinh viên tại khóa đào 

tạo (tối đa 05 năm) + 01 năm (tính từ thời điểm sinh viên tốt nghiệp) 

- Thời hạn trả nợ (tối đa 02 năm): là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay 

phải trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.  

 

VII. ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ CỬ DANH HIỆU CÁ NHÂN, TẬP THỂ SV 

1. Đề cử danh hiệu cá nhân, tập thể SV theo năm học  

Tiêu chuẩn xét chọn các danh hiệu cá nhân và tập thể 

Căn cứ vào thành tích học tập, rèn luyện cả năm học của sinh viên; tập thể lớp sinh 

viên, cùng ý kiến đề nghị của các khoa, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định khen thưởng các 

danh hiệu cá nhân, tập thể sinh viên theo năm học  
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 Cá nhân 

- Sinh viên xuất sắc toàn diện 

ĐTBHK1>= 9,0 & ĐTBHK2 >= 9,0 & ĐRL năm học >=90 và điểm kiểm tra giữa 

kỳ >=5.0 

- Sinh viên giỏi toàn diện 

ĐTBHK1>= 8,0 & ĐTBHK2 >= 8,0 & ĐRL năm học >=80 

- Sinh viên khá toàn diện 

ĐTBHK1>= 7,0 & ĐTBHK2 >= 7,0 & ĐRL năm học >=70 

Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học 

phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình. 

 Tập thể  

 Lớp sinh viên tiên tiến (lớp SVTT):  

- Có từ 25% SV đạt danh hiệu SV khá trở lên 

- Có cá nhân đạt danh hiệu SV giỏi trở lên 

- Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên 

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt 

động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường. 

- Tập thể đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh năm học  

 Lớp sinh viên xuất sắc (lớp SVXS): 

       Lớp SVXS: nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp SVTT và là chi đoàn xuất sắc, 

có từ 10% SV đạt danh hiệu SV giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu SVXS. 

        

 

 

 


