
Trinh BInh Vinh 

H!U TRU'€%NG 
U TRIXOG 

IC 1-IC 
BO GIAO DVC  VA DAO TiO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIX(NG BHSP HA NO! 2 Bc 1p - Tir do -  Hmnh phüc 

S :at29/QD-DHSPHN2 Ha N5i, ngày09 thángJ°'nàin  2021 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy ttnh nghi hQc t,m thôi, tro' 1i hQc tip, chuyên tr.ro'ng, 
xin thôi hçc, buc thôi h9c cüa ngu*i hçc ti Trirong DHSP Ha Ni 2 

HIU TRIX(NG TRUNG BA! HQC SIX PHiM HA NQ! 2 

Can ci'r Quylt dfnh s 128/CP ngày 14 tháng 8 nám 1967 cia Thi tiróng C'hinh 
phi v vic thành 42p  Trw&ng DHSP Ha Nt?i  2; 

Can ci Luat  Giáo dyc dci hQc ngày 18 tháng 6 nãm 2012 và Lu2t tha dôi, bô 
sung m3t sO diêu cia Lut Giáo dyc dgi hc ngày 19 tháng 11 nàm 2018, 

Cvän  thNghj djnh sO 99/2019/ND-GP ngày 30 tháng 12 nám 2019 cia Ghinhphi 
quy djnh chi tiêt và hicáng dan thi hành m5t so diêu cia Luat  tha dôi, bó sung m$t sO 
diêu cia Luat  Giáo dyc dgi hQc, 

Can ci Nghj djnh so 120/2020/ND-C'P ngày 07 tháng 10 nám 2020 ca Chinh phi 
quy djnh ye thành lap, tO chzc lgi, giái the doi vj s,r nghip cong l2p; 

Can cz Nghj djnh so 84/2020/ND-cP ngày 17 tháng 07 nám 2020 cia ChInh phi 
quy dinh chi tiét mót sO diêu cia Luát Giáo dyc, 

Can ct Quyêt djnh sO 1598/QD-DHSPHN2 ngày 18 tháng 10 nãm 2021 cia Hiu 
trw&ng Trwmg DHSP Ha Ni 2 ban hành quy djnh tuyên sinh và dào tgo trInh d3 thgc sy 

Can cü Quyêt djnh sO 930/QD-DHSPHN2 ngày 22 tháng 8 nám 2016 cia Hiu 
trzr&ng Tru'O'ng DHSP Ha N5i 2 ban hành quy djnh cOng tác sinh viên trong dào to theo 
h thông tin chi, 

Can c& Quyêt djnh so 1502/QD-DHSPHN2 ngày 27 tháng 7 nám 2021 cia Hiu 
trithng Trwàng DHSP Ha Ni 2 ban hành quy d/nh dào tco trinh d5 dgi hQc; 

Theo dê nghj cüa Tru'àngphông Cong tác ChInh trj - HSSV. 

QUYET BJNH: 

Biêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh nghi h9c tarn  thOri, tth 1i 
h9c tp, chuyn tnr?ng, xin thôi hçc, buc thôi h9c cüa nguii h9c tai  Trueing DHSP Ha 
Ni2. 

Biti 2. Quyt djnh có hiu 1c k tr ngày k, áp ding cho ngixôi hçc k tr näm 
hçc 202 1-2022. Các Quyt djnh, Quy djnh trixàc day trái vOi van bàn nay du bäi bó. 

Biu 3. Trung các phông: TC-HC, CTCT-HSSV, Dào tao,  Tài vi1; Tnrâng the 
dn vj CO lien quan chju trách nhirn thi hânh Quyt djnh nay.!. 

Noi nhn: 
- Hiu trtrâng (dé b/c); 
- Nhtr Diêu 3 (dé t/h); 
- Ltru: TC-HC, CTCT-HSSV.' 



BO GIAO DLJC  VA DAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'ONG BHSP HA NO! 2 Dc 1p - T' do - Hnh phüc 

QUY DINH 
Nghi h9c tim thOi, tro' 1i hQc tp, chuyên trir&ng, 

xin thôi hQc, buc thôi hQc cüa ngtrô'i h9c tti Trirong DHSP Ha Ni 2 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh sóX9/QD-DHSPHN2 ngày9tháng4Lnãrn 202] 

cia Hicu trithng Trithng DHSP Ha N5i 2) 

Diêu 1. NghI hQc t.m thOi 

1. Dôi luylng 

- Duçc diu dng vào các lirc luqng vu trang (co gidy gi nhip ngu); 

- Dugc co quan cO thrn quyn diu dng dai  din qu& gia tharn d các ki thi, 

giãi du quc t (cO rninh chirng kern theo); 

- Bj rn, thai san hoc tai nan  phãi diu trj thai gian dài (co chirng nhn cña co s 

khárn, chua bnh có thrn quyn theo quy djnh cüa B y t); 

- Do nhu cu cá nhân khác: Trtx?ng hçp nay, nguYi h9c phãi cO xác nhn cüa co 

quan cO thm quyn và phãi h9c It nht int hçc k' tru'ng, không roi vào các trirng 

hçp bj buc thôi h9c theo quy djnh cüa B Giáo diic Dào tto và phâi dat  dirn trung bInh 

chung tIch lily không duOi 2,0 (Theo thang dim 4). Thxi gian nghi hQc ttrn th?i vI nhu 

cu cá nhân di.rçic tInh vào thai gian h9c chInh thiTre theo quy djnh. 

2. Quy din/i  c/i ung 

- Khong giâi quyt nghi h9c tarn  thri vâi l do cilng c kin thiTrc hoc on thi dê 

thi lai  tnr?Yng khác, ngành khác. 

- Th?yi gian ti da xin nghi h9c tarn  thri l 02 hQc ki/ln; không qua 02 ln/khOa hçc. 

3. Quy trinl, 

- Ngithi hçc np don xin nghi hQc tarn  thai v Khoa/VinITrung tarn (don vj dào tao) 

theo rnu (Mu don dixçc dang tài trên website cña Nhà tnrO'ng). Don phãi cO day dñ xác 

then cüa các don vi cO lien quan và giy xác nh.n cüa co quan cO thtrn quyn kern theo. 

- Don vj dào tao  có trách nhirn tip nhn, kirn tra va chuyn v PhOng CTCT- 

HSSV d nghj Nhà tnthng ra quyt djnh. 

Diêu 2. TrO' 1a1  hQc tp 

1. Di tw7ng 

Nguri h9c d ht thyi gian xin nghi h9c tarn  thri hoc diirng tin d h9c tp hotc 

k5' lust có thai han. 

2. Quy trin/, 



2 

- Ngthi h9c vit dan xin trâ 1i hc tp theo rnu (rnu dan dixçic duçic dng tài 

trên website cüa Nhà tru?mg), có dy dU xác nhn theo yeu cAu trong dan và phãi có xac 

nhân cüa dia phuang nai Cu trü v vic chip hành pháp 1ut cüa nhà nuâc và các quy djnh cüa 

dja phuang. 

- Dan vj dào tto cO trách nhim tip nhn, kim tra và chuyn v PhOng CTCT-HSSV 

d nghj Nhà trixng ra quyt djnh. 

Diêu 3. Chuyn trtrô'ng 

1. Ngwöi h9c dwic xét chuyn trwông nu có các diêu kiin sau 

- Dt diu kin trUng tuyn cüa chuang trinh, nganh dào to c1ng khoá, ngành 

tuyn sinh cüa tru1ng chuyn dn. 

- Trtthng chuyn dn có dü các diu kin dam báo cht lucmg, chua vuçit qua 

näng 1irc dào to di vOi chuang trinh, nganh dào tto dO theo quy djnh cUa BO Giáo diic 

vàDàotto. 

- Duçic sir dng cüa Hiu tnxâng trung xin chuyn di và tnr?ing xin chuyn dn. 

2. Ngwri h9c không dw9'cphép chuyn lru'irng trong cdc tru'öng hip sau 

- Näm thr nht va näm cui khóa. Viêc xp trInh do näm hoc can ci s tin chi tIch ffiy 

thrcic tir d&u khóa hoc. 

- Không con dü thñ gian hc tp theo quy djnh. 

- Dang trong th?i gian bj k' 1ut tiir cânh cáo tth len. 

3. Quy trinh 

- NguO'i h9c xin chuyn tru6ng phái lam h sa xin chuyn tru?Yng theo quy djnh 

cüa Nhã tnthng (mu dan duçic duçic dang tãi trên website cüa Nhà tru?mg); 

- Hiu trithng tru?ing cO nguñ hçc xin chuyn dn quyt djnh tip nhn hotc 

không tip nhn, quyt djnh vic tip t%lc hc tip, cong nhQn các hçc phtn ma ngu?Yi h9c 

chuyên den dugc chuyn dôi kt qua vã so h9c phn phãi h9c bô sung, trên ca sâ so sánh 

chuang trinh i tru?ng xin chuyn di va trueing xin chuyn dn. 

Diu 4. Xin thôi hQc 

1. DEii twing 

- Xin thôi h9c d di h9c truYng khác, nganh khác. 

- Xin thôi hoc d di lam. 

- Xin thôi h9c vi l do bnh tat,  m dau phái diu trj dài ngày. 

- Xin thôi h9c vi hoàn cánh gia dInh khO khän. 

2. Quy trinh 

- Ngui h9c vit dan xin thôi hQc theo mu (mu dan duqc duçc dang tái trCn 

website cüa Nhà tru?mg) vã np v dan v dào tto cO dy dü xác nhQtn theo yêu câu trong 

dan. 

- Dan vj dão tto có trách nhim tiëp nhn, kirn tra vii chuyn v PhOng CTCT-

HSSV d nghj Nhà trumg ra quyt djnh. 
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3. Quy din/i cii ung 

Ngtthi h9c xin thôi hçc duçic nghi h9c ti da là 01 tutn trong khi chi Quyt djnh 

cüa Nhà trinYng k ti'r ngày np don và phãi hoàn thành trách nhirn, nghia vii cüa ngui 

hçc theo các quy djnh hin hành truOc khi rut h so. 

Diêu 5. Buc thôi hQc 

1. Bu3c thôi /19c do ngiii hçc dài ngày kliông có Ij5 do 

a) Di ttcQ'ng 

- Ngu?i h9c nghi hc khong l do qua 02 tháng; 

- Ngri hQc qua han  2 thang không lam thu tiic trâ lui hQc tp sau khi ht thai han 

nghi hçc tam  thai,  tam  diirng tin d h9c tp hoac dInh chi h9c tp có th?yi han. 

b) Quy trinh 

- Di vâi sinh viên: Các don vj dào tao  có trách nhirn thông bão bang van bàn 

cho sinh viên va gia dInh theo các khoãng thi gian diiçc quy djnh trong "Quy djnh cong 

tác sinh viên trong dào tao  theo h thng tin chi" a Truang DHSP Ha Ni 2. Khi g1ri 

thông báo ian thir 3 ma don vj dào tao  không nh.n duqc phàn hi nào t1r phia gia dInh 

sinh viên, Hi dng k iut cüa don vj dào tao  hçp xét k' lut sau khi cO d nghj t11 cuc 

hQp xét k' lut tü cp lap (trong truang hp khOa h9c ma sinh viên vi phm dã tOt 

nghip thi së triu tp Lien chi doàn h9p xét k 1ut sinh viên dO) sau dO gui báo cáo d 

nghj buc thOi h9c v Phông CTCT-HSSV. 

- Di vài h9c viên: Các don vj dào tao  có trách nhim báo cho h9c viên theo các 

mc 01 tuan, 01 tháng và 02 tháng. Khi gi11 thông báo lAn thur 3 ma don vj dào tao  khong 

nhn di.rçrc phân hi nào tur phia hc viên, Hi dng ki 1ut cUa don vj dào tao  h9p xét kS' 

lut sau do gUi báo cáo d nghj buc thOi hc v PhOng CTCT-HSSV. 

- Can cur d nghj cüa don vj dào tao,  PhOng CTCT-HSSV së trinh Hiu tnrang ra 

quyt djnh buc thôi h9c. 

c) Thd'i hgn nh42n igi h scr 

Ngithi h9c bj buc thOi hçc chi duçrc nhn lai  h so sau khi hoàn thành trách 

nhim, nghia v11 cña ngithi h9c theo các quy djnh hin hành. 

2. Buc thôi h9c do viphqm kj Iuiut 

a) Ddi tzcçrng 

Ngu?Yi hçc vi pham cac Quy djnh dào tao  cüa Nhà truang ma Hi dng k 1ut d 

nghj hinh thac k' lut r murc buc thOi h9c. 

b) Quy trinh 

- Ngui h9c vi pham k' 1ut phài lam bàn tuang trinh, bàn kim dim tir nhn 

hInh thüc k lut. 

- Biên bàn h9p lap vâi mirc d nghj k' 1ut cüa nguô'i h9c. 

- Hi dng k' 1utt cüa don vj dào tao  h9p xét k 1ut sau dO gui biên bàn và mute 

d nghj hInh thac k lut v PhOng CTCT-HSSV. 
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- Can cir vào biên ban cüa dGn vj dào tao, Phông CTCT-HSSV trInh Hiu tnrâng 

thành 1p Hi dng k 1Utt h9p xét và ra quy& djnh k 1ut buc thôi hçc. 

c) Th&i han nhn igi so' 

NgRi h9c bj buc thôi h9c do vi phm k 1ut duçc nhn 1a h sii sau khi hoàn 

thành trãch nhirn, nghia vi cüa ngui h9c theo các quy djnh hin hành. 

Diêu 6. Hiu 1irc thi hành 

1. Quy djnh nay có hiu liic k ti.r nArn h9c 202 1-2022. Các quy djnh trixOc day cO 

lien quan dn nghi h9c tarn  thai, tr& 1a  h9c tsp, chuyn tnrô'ng, xin thôi h9c, buc thôi 

h9c cña ngithi h9c tai  Tnr?mg DHSP Ha Ni 2 dêu không cOn hiu 1c. 

2. Viêc diu chinh, b sung các diêu khoãn trong Quy djnh nay do Hiu trithng 

quyt djnh. 

3. Các don vj, cá nhân CO lien quan vã ngithi h9c dang h9c t?i  Trithng DHSP Ha 

Ni 2 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh này./. 
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