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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng  

theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức trên cơ sở 

Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 

tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 26/07/2017 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đào tạo ngày 05/09/2018 về việc điều chỉnh quy 

chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích 

lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết 

định số 145/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 26/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức, cụ thể: 

- Khoản 2, Điều 16. được điều chỉnh như sau: 

HSSV được chuyển ngành, nghề đào tạo khi bảo đảm các yêu cầu sau: 

a. Ngành, nghề đào tạo dự kiến chuyển sang học phải có cùng phương thức tuyển 

sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào và còn chỉ tiêu tuyển sinh trong năm theo quy 

định; 



 

b. HSSV phải có đơn xin chuyển ngành và được Trưởng khoa chuyển đi, Trưởng 

khoa chuyển đến chấp thuận; 

c. HSSV khi đã được chuyển đổi sang ngành, nghề đào tạo khác thì phải dừng 

học ngành, nghề đào tạo trước khi chuyển đổi; 

d. Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải hoàn thành trước khi bắt đầu học kỳ 

thứ hai đối với chương trình trình độ trung cấp, trước khi bắt đầu học kỳ thứ ba đối với 

chương trình trình độ cao đẳng; 

e. Không trong thời gian tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh tiến độ 

học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Khoản 4, Điều 20. được điều chỉnh như sau: 

HSSV được dự thi kết thúc học phần khi bảo đảm các điều kiện sau: 

 Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích 

hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của học phần được quy 

định trong chương trình chi tiết học phần; 

 Điểm trung bình chung các điểm đánh giá quá trình đạt từ 4,0 điểm trở lên 

theo thang điểm 10; 

 Đối với những trường hợp đặc biệt khác, Hiệu trưởng ủy quyền cho 

Trưởng khoa phụ trách giảng dạy học phần xem xét, giải quyết trên cơ sở 

đề xuất của giảng viên giảng dạy học phần. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, phụ trách các 

bộ phận có có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 

- Các Phòng, Khoa, TT; 

- Lưu. 
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