Những điểm mới trong quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh
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Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh được ban hành
theo Quyết định số 333/QĐ-TĐHHT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng, quy
định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học có những điểm mới liên
quan đến hoạt động liên kết đào tạo, hoạt động dạy và học trực tuyến, đánh giá và
tính điểm học phần, nghỉ học tạm thời, công nhận tốt nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT kèm theo Quy
chế đào tạo trình độ đại học, quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học,
gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập, hình thức và phương thức tổ chức đào tạo,
lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp và
những quy định khác đối với sinh viên, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021. Để phù hợp
với các quy định của Nhà nước, của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà
trường, phòng Đào tạo đã tham mưu Lãnh đạo Trường ban hành Quy chế đào tạo trình độ
đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh theo Quyết định số 333/QĐ-TĐHHT ngày 28 tháng 6
năm 2021 và áp dụng từ Khoá tuyển sinh đại học năm 2021 áp dụng cho cả hệ chính quy
và vừa làm vừa học. So với Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ tại trường Đại học Hà Tĩnh năm 2017, Quy chế năm 2021 có một số điểm mới
như sau:
Thứ nhất: Hoạt động liên kết đào tạo. Trường chỉ thực hiện liên kết đào tạo theo
hình thức đào tạo vừa làm vừa học với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường
trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên; trường đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục đại học và theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 của
Quy chế.
Thứ hai: Thời gian hoạt động giảng dạy chính quy. Thời gian tổ chức hoạt động
giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7; thời
gian tổ chức những hoạt động đặc thù của chương trình đào tạo được thực hiện theo quy
định cụ thể của Trường. Hiệu trưởng quy định thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy phù
hợp với thực tế của Trường.
Thứ ba: Dạy và học trực tuyến. Dạy và học trực tuyến, đối với đào tạo theo hình
thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo
được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và
các trường hợp bất khả kháng khác, Trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Hoạt động dạy và học trực tuyến được thực hiện theo quy định của Trường.
Thứ tư: Thực tập, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp.
Đối với thực tập tốt nghiệp: Điểm đánh giá học phần thực tập tốt nghiệp được chấm
theo thang điểm 10 (trừ các ngành đào tạo giáo viên có quy định riêng) bao gồm: điểm ý

thức, thái độ của sinh viên trong quá trình thực tập có trọng số 40% (Điểm đánh giá của cơ
quan thực tập có trọng số 20% và điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn có trọng số
20%); điểm chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp có trọng số 60%;
Đối với thực tập 01 năm được đánh giá thông qua 03 báo cáo thực tập của sinh viên
tương đương 03 học phần, mỗi học phần 9 tín chỉ (thực tập 1, thực tập 2 và thực tập tốt
nghiệp). Đối với sinh viên thực tập trong nước có thêm điểm đánh giá của cơ quan thực tập
đối với việc thực hiện nền nếp, kỷ luật, ý thức thái độ và năng lực làm việc của sinh viên
trong quá trình thực tập.
Điều kiện để sinh viên có thể đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp, đối với
làm khóa luận tốt nghiệp điểm TBC tích lũy phải đạt từ 2.5 trở lên theo thang điểm 4, đối
với làm đồ án tốt nghiệp điểm TBC tích lũy phải đạt từ 2.0 trở lên theo thang điểm 4.
Thứ năm: Nghỉ học tạm thời. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết
quả đã học trong các trường hợp sau:
- Được điều động vào lực lượng vũ trang;
- Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải
đấu quốc tế;
- Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
- Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở Trường và không
thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.. Thời gian nghỉ học
tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản
6 Điều 2 của Quy chế.
Thứ sáu: Công nhận tốt nghiệp. Theo quy định của Điều 14 Quy chế, sinh viên được
xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu
cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;
- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không
đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt
nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh hoặc Giáo dục
thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 03
năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận
tốt nghiệp.
Cho phép sinh viên hết thời gian học chính quy được chuyển qua học hình thức vừa
làm vừa học, đào tạo từ xa tương ứng (nếu có) của Trường nếu còn trong thời gian học tập
theo quy định đối với hình thức đào tạo chuyển đến.

Trường tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp vào học kỳ cuối của khóa học, ngoài ra
tuần cuối cùng của tháng sẽ xét và công nhận tốt nghiệp nếu có sinh viên làm đơn xin xét
tốt nghiệp.
Trên đây là những điểm mới của Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2021 so với
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2017.
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