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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại,  

điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học  

      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 thi kết thúc môn 

học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học đối với học sinh – sinh 

viên Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên được tuyển sinh 

từ năm học 2019 – 2020; 

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

phòng TC- KT, 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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

     Bình Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2019 
 

QUY ĐỊNH  

Thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-CĐYT  ngày 28 tháng 10 năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận) 
 

I. ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LẦN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC, THI 

LẠI VÀ HỌC LẠI 

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học 

Người học được dự thi kết thúc môn học khi đảm bảo các điều kiện sau: 

- Hoàn thành đóng học phí theo quy định 

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết 

- Tham gia 100% các bài học tích hợp, thực hành, thực tập 

- Điểm trung bình các điểm kiểm tra phải đạt từ 5,0 trở lên theo thang 

điểm 10 

2. Thi lại 

- Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học 

chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa . 

Nhiệm vụ của sinh viên khi thi lại 

- SV thi lại phải theo dõi thời khóa biểu (hoặc liên hệ với Cán bộ giảng 

dạy) để biết lịch thi lại.  

- Đóng lệ phí thi lại tại phòng Tài chính kế toán (Mang theo biên lai khi 

thi). 

3. Học lại 

Người học phải học và thi lại môn học chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

- Không đủ điều kiện dự thi; 

- Đã dự thi kết thúc môn học lần thứ hai nhưng điểm môn học chưa đạt 

yêu cầu; 

3.1. Quy định số tiết phải học học lại 

- Học đủ 100% số tiết của môn học; 
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3.2. Qui định về số lượng sinh viên khi học lại 

- Từ 1- 2 sinh viên: Cán bộ giảng dạy sắp xếp để học chung với lớp khác, 

nhóm khác. 

- Từ 3 sinh viên trở lên: Cán bộ giảng dạy tổ chức một nhóm, lớp.  

3.3. Qui định về thời gian  

- Theo lịch của phòng Quản lý đào tạo – Nghiên cứu khoa học 

(QLĐT&NCKH) hoặc học lại với lớp sau, khóa sau. 

3.4. Nhiệm vụ của giáo viên và của Khoa khi dạy lại  

a. Cán bộ giảng dạy có tổ chức dạy lại: 

- Kế hoạch dạy lại có xác nhận của Khoa, phòng QLĐT&NCKH và Hiệu 

trưởng (theo mẫu) và gởi 3 bộ phận: phòng Tài chính kế toán, phòng 

QLĐT&NCKH,  Khoa). 

- Tổ chức giảng dạy như chính khóa (kiểm tra, làm bảng điểm, điểm danh 

học sinh theo đúng qui chế…) 

- Sinh viên đã đóng lệ phí mới được học lại. 

- Ghi chép vào sổ lên lớp về ngày, giờ giảng, số tiết, nội dung giảng… 

(như chính khóa). 

- Khi hoàn thành dạy lại: Cán bộ giảng dạy lập danh sách học sinh sinh 

viên đã học đủ số tiết gửi về Phòng QLĐT&NCKH để xếp lịch thi. 

b. Nếu không tổ chức dạy lại: 

- Cán bộ giảng dạy (nếu là giáo viên mời thì Bộ môn hoặc khoa) phải 

hướng dẫn cho học sinh, sinh viên làm đơn nộp về phòng QLĐT&NCKH để 

phòng sắp xếp cho học sinh, sinh viên được học lại ở lớp khác, khóa khác cùng 

chương trình. 

- Khi học sinh sinh viên đã hoàn thành việc học lại: Cán bộ giảng dạy lập 

danh sách có xác nhận của Khoa và gửi QLĐT&NCKH để xếp lịch thi theo quy 

định của Hiệu trưởng.   

3. 5. Nhiệm vụ của Học sinh sinh viên  

- Làm Đơn xin học lại thông qua cán bộ giảng dạy môn học đó hoặc phụ 

trách khoa lâm sàng . 

- Liên hệ với Cán bộ giảng dạy để biết lịch học.  

- Đóng lệ phí theo qui định  

- Thực hiện đúng Quy chế đào tạo như lần học chính khóa 

3.6. Trách nhiệm của các khoa, phòng 

3.6.1. Phòng QLĐT&NCKH  
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- Phối hợp với Khoa lên kế hoạch học lại và thi lại cho Học sinh sinh viên 

học lại, thi lại.  

- Kiểm tra sổ sách ghi chép giờ giảng để xác nhận cho giáo viên 

- Đối chiếu bảng điểm và danh sách thu lệ phí học lại, thi lại. 

3.6.2. Phòng Tài chính-Kế toán 

- Thu lệ phí học lại, thi lại theo danh sách đã thông qua Ban giám hiệu.  

- Cung cấp danh sách đã thu lệ phí cho phòng QLĐT -NCKH. 

- Đối chiếu và thanh toán giờ giảng cho Cán bộ giảng dạy. 

3.6.3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên  

- Theo dõi việc học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh sinh 

viên theo qui định. 

3.6.4. Các trường hợp đặc biệt: do Hiệu Trưởng quyết định. 

II. ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ HỌC, BUỘC THÔI HỌC 

1. Điều chỉnh tiến độ học: 

HSSV có điểm trung bình chung năm học từ 4.0 đến 4.9 thì buộc phải 

điều chỉnh tiến độ học và phải hoàn thành tất cả các môn học chưa đạt yêu cầu 

mới đươc Hiệu trưởng xem xét, cho phép học tiếp môn học mới. 

2. Buộc thôi học 

Người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kết thúc mỗi năm học có điểm trung bình chung năm học dưới 4,0 

điểm; 

b. Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình (4 năm đối với 

chương trình đào tạo trung cấp, 6 năm đối với chương trình đào tạo Cao đẳng); 

hoặc đã hết số lần được dự thi tốt nghiệp (không quá 03 lần) theo Quy chế đào 

tạo nhưng điểm thi tốt nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu. 

c. Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học; 

3. Quy trình giải quyết cho học sinh bị điều chỉnh tiến độ học tập 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng nhà trường họp 

xét kết quả học tập của Học sinh sinh viên, phòng Quản lý đào tạo và Nghiên 

cứu khoa học tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định sinh viên bị điều chỉnh tiến 

độ học tập (có bảng điểm kèm theo) và gửi quyết định tới các đơn vị có liên 

quan. 

- Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên thực hiện chuyển lớp cho 

học sinh, sinh viên và thông báo cho gia đình học sinh, sinh viên. 

- Học sinh, sinh viên khi chuyển học cùng với khóa dưới phải nộp học phí 

giống như học sinh sinh viên khóa học đó. 
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4. Quy trình giải quyết cho học sinh bị buộc thôi học 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng nhà trường họp 

xét kết quả học tập của học sinh, sinh viên, phòng Quản lý đào tạo và Nghiên 

cứu khoa học tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định sinh viên bị buộc thôi học 

đối với những học sinh sinh viên thuộc mục 2 phần II và gửi quyết định tới các 

đơn vị có liên quan . 

- Trường hợp HSSV bị kỷ luật ở mức buộc thôi học, phòng Công tác 

chính trị học sinh sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định buộc thôi học 

và và gửi quyết định tới các đơn vị có liên quan.    

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Phạm Văn Chương 
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