BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 384 /QĐ-TCĐLTTP-ĐT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi , bổ sung một số điều Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy
theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-TCĐLTTP-ĐT
ngày 15/07/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ
Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông
nghiệp & PTNT về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng
Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
- Căn cứ thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo cao đẳng hệ
chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐTCĐLTTP-ĐT ngày 15/07/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực
Thực phẩm như sau:
1. Khoản 1 điều 11 “Rút bớt học phần đã đăng ký” được sửa đổi như sau:
“1. Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực
hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính nhưng không muộn quá 4 tuần; sau 1
tuần kể từ đầu học kỳ phụ nhưng không muộn quá 2 tuần. Các học phần được
phép rút trong khoảng thời gian này được trả lại học phí (nếu đã nộp). Ngoài
thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và
nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải
nhận điểm F.

1

2. Điều 16 “Bị buộc thôi học” được sửa đổi “Cảnh báo kết quả học tập,
buộc thôi học”:
1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp
cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để
có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình . Sinh
viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu thuộc một trong hai điều kiện sau:
a) Điểm trung bình chung tích luỹ 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
cuối khoá;
b) Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu có điểm trung bình chung
học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học
kỳ tiếp theo.
Số lần cảnh báo kết quả học tập không vượt quá 2 lần liên tiếp.
2. Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những
trường hợp sau đây:
a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;
b) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường quy định tại Điều 6
của Quy chế này;
c) Không đăng ký khối lượng học tập ở học kỳ chính;
d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy
định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi
danh sách sinh viên của trường.
3. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học,
Trường thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú.
Trường hợp những sinh viên bị thôi học quy định tại các điểm a, b khoản 2 của
Điều này nếu có nhu cầu học chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc
chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng thì được quyền xin xét chuyển
qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương
trình cũ. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với
từng trường hợp cụ thể.
Thủ tục bao gồm:
- Sinh viên viết đơn gửi phòng Đào tạo;
- Sau khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng, sinh viên làm thủ tục xin bảo lưu
kết quả học tập ở chương trình cũ tại phòng Đào tạo và nộp học phí tại phòng
Tài chính kế toán theo quy định.
3. Mục a khoản 2 điều 22 “Cách tính điểm đánh giá quá trình, điểm học
phần” được sửa đổi như sau:
“a. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển
thành điểm chữ và thang điểm 4 như sau:
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Xếp hạng
Giỏi
Khá
Đạt

Trung bình
Trung bình
yếu

Không đạt Kém

Thang điểm 10
8,5 - 10
8,0 - 8,4
7,5 - 7,9
7,0 - 7,4
6,5 - 6,9
6,0 - 6,4
5,5 - 5,9
5,0 - 5,4
4,5 - 4,9
4,0 - 4,4
< 4,0

Điểm chữ
A
B+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Thang điểm 4
4,0
3,8
3,4
3,0
2,8
2,4
2,0
1,8
1,4
1,0
0,0

4. Bỏ khoản 1 Điều 23 ”Cách tính điểm trung bình chung”
Điều 2. Quyết định này áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2011 và có hiệu
lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Như điều 3;
- Lưu VT,ĐT.

Trần Quốc Việt
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