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THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 20141 

(Đối với sinh viên đại học chính quy) 

  

 Được sự phê duyệt của Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo việc xử 
lý học tập học kỳ 20141 đối với sinh viên đại học chính quy  như sau: 

 1/- Cảnh cáo học tập:  
Thực hiện theo điều 13 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. 

 2/- Buộc thôi học, nếu sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20141 và: 

2.1 / Đã bị cảnh cáo học tập mức 3 ở kỳ gần nhất (được treo quyết định buộc thôi 
học). 

2.2 / Đã bị cảnh cáo học tập mức 1, 2 ở kỳ gần nhất và tăng mức cảnh cáo học tập 
lên mức 3 do số tín chỉ trượt trong kỳ 20141 lớn hơn mức quy định hoặc do số 
tín chỉ nợ tồn đọng tính từ đầu khóa học lớn hơn 30. 

2.3 / Hết thời hạn tối đa được phép học mà chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp. 

 3/- Các trường hợp CCHT mức 3 được xem xét hoãn ra quyết định buộc thôi học 

 Sinh viên lần đầu bị cảnh cáo học tập mức 3 và là một trong các đối tượng sau: 

 3.1/ Đối tượng không cần làm đơn: 

 - Sinh viên chưa bị cảnh cáo học tập ở kỳ gần nhất. 

 - Sinh viên không thuộc đối tượng 2.2, có tổng số tín chỉ nợ tồn đọng tính từ đầu khóa 
học lớn hơn 27 và nhỏ hơn hoặc bằng 30. 

 - Sinh viên ở trình độ năm thứ tư các ngành Kinh tế - Quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm kỹ 
thuật và hệ cử nhân công nghệ, sinh viên ở trình độ năm thứ năm các ngành khác. 

  3.2/ Đối tượng phải làm đơn: không thuộc diện 3.1 và là đối tượng chính sách (con 
liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, dự bị dân tộc, dân tộc thiểu số), sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn (mồ côi cả cha lẫn mẹ, tàn tật, …), sinh viên gửi đào tạo (HV An Ninh, HV 
Khoa học QS, HV KTQS, Lưu học sinh). 

 

 



Lưu ý:  

1/- Dự kiến xử lý học tập đã được cập nhật vào từng tài khoản của sinh viên trên hệ 
thống SIS. Diện 2.3 sẽ có thông báo riêng. 

2/- Sinh viên có thắc mắc về điểm và mức dự kiến xử lý học tập, sinh viên diện 3.2 
phải làm đơn xin xem xét hoặc xin treo quyết định buộc thôi học (có ý kiến gia đình hoặc 
cơ quan quản lý), nộp tại Phòng Đào tạo đại học (C1-201) từ ngày 12/3/2015 đến 
20/3/2015 . 

3/- Những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ nhận quyết định và làm các thủ 
tục liên quan tại Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên. 
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