
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

       Số:  327 /QĐ-CĐYT 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bình Thuận, ngày  28  tháng 10 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định miễn môn học trong chương trình  

đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng 

      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 7174/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2007 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT – BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định việc tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định miễn môn học 

trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận; 

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho học sinh, sinh viên bậc trung cấp, cao 

đẳng tuyển sinh từ năm học 2019 – 2020; 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trưởng 

các Khoa, cán bộ giảng dạy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các GVCN các lớp hệ TC, CĐ; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH.(Mai) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 
        

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bình Thuận, ngày  28  tháng 10 năm 2019 

 QUY ĐỊNH 

Miễn môn học trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-CĐYT  ngày 28 tháng 10 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Văn bản này quy định về điều kiện xét miễn môn học cho học sinh, sinh 

viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ 

tục, thời gian và thẩm quyền quyết định miễn môn học. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho học sinh, sinh viên bậc trung cấp, cao đẳng 

chính quy và vừa làm vừa học tuyển sinh từ năm học 2019 - 2020 

Điều 3. Điều kiện được xét miễn các môn học 

1. Các môn học trong chương trình đào tạo: 

Học sinh, sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có 

kết quả học tập đủ các điều kiện sau đây được miễn học, miễn thi môn học: 

- Kết quả học tập theo hình thức đào tạo chính quy và cùng trình độ đào 

tạo hoặc cao hơn; 

- Điểm của môn học xin miễn phải từ 5,0 trở lên 

- Số đơn vị học trình của môn học xin miễn phải bằng hoặc lớn hơn số 

đơn vị học trình của môn học trong chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng Y 

tế Bình Thuận. 

2. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 

Học sinh, sinh viên được miễn học môn học Giáo dục quốc phòng và an 

ninh khi đủ một trong những điều kiện sau đây: 

- Có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường 

quân đội, công an cấp; 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh tương ứng với trình độ 

đào tạo; 

- Là người nước ngoài. 

3. Môn Chính trị 

Học sinh, sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc môn học, miễn thi 

tốt nghiệp môn học Chính trị khi đủ một trong những điều kiện sau đây: 
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- Đã tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương hoặc cao hơn. 

- Có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao cấp lý 

luận chính trị.  

4. Môn Tiếng Anh 

Học sinh, sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh 

khi đủ một trong những điều kiện sau:  

- Có chứng chỉ Tiếng  Anh Bậc 2  trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ  

6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . 

- Có chứng chỉ Tiếng anh  tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung 

tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp. 

Cụ thể: 

+  Có chứng chỉ Cambrige Tests: KET 120 -140 

+ Có chứng chỉ IELTS (Test Of English as a Foreign Language) từ 3.0 

đến 3.5 

+ Có chứng chỉ TOEIC: 400 

+ Có chứng chỉ TOEFL CBT: 96; TOEFL IBT: 40, TOEFL ITP: 400 

5. Môn Tin học 

Học sinh, sinh viên được miễn học, miễn thi môn Tin học khi có chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ kỹ năng sử  dụng công 

nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

6. Môn Giáo dục thể chất 

a) Học sinh sinh viên được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục 

thể chất khi đủ một trong những điều kiện sau: 

- Người học là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm 

hạn chế chức năng vận động 

- Người học trong thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt 

huy chương trong các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc cấp tỉnh trở lên. 

b) Học sinh sinh viên được miễn học phần thực hành môn học Giáo dục 

thể chất khi có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế 

chức năng vận động phải có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương 

đương trở lên. 

Điều 4. Hồ sơ xin miễn môn học 

1. Đơn xin miễn môn học (Phát tại phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu 

khoa học hoặc tải tại website của nhà trường) 

2. Bảng điểm in theo từng học kỳ do cơ sở đào tạo sinh viên từng học cấp 

hoặc các chứng chỉ (được chứng thực hoặc sao y bản chính của trường cấp bảng 

điểm) 
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Điều 5. Trình tự, thủ tục xin miễn môn học 

1. Sinh viên nộp hồ sơ xin miễn môn học tại Phòng Quản lý đào tạo và 

Nghiên cứu khoa học  

2. Phòng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học xem xét ra 

quyết định bằng văn bản về việc miễn các môn học cho sinh viên trong thời gian 

tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin miễn hợp lệ. 

Điều 6. Thời gian nhận đơn xét miễn môn học 

Đối với các môn học trong chương trình đào tạo và các chứng chỉ: Sinh 

viên nộp bảng điểm và chứng chỉ hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc  kể từ khi 

làm thủ tục nhập học. Nhà trường chỉ xét miễn một lần cho toàn khóa học. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định miễn môn học  

1. Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tổ chức thẩm tra tính 

xác thực của văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và tổng hợp các trường hợp xin 

miễn môn học hợp lệ 

2. Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học xem xét, tham 

mưu Hiệu trưởng ra Quyết định miễn môn học cho học sinh, sinh viên. 

Điều 8.Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng, khoa có trách nhiệm thi hành Quy đinh này; 

2. Các nội dung khác không quy định chi tiết trong quy định này thì thực 

hiện theo Thông tư số 09/2017/TT –BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy 

định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 

theo niên chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 Phạm Văn Chương 
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