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“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”
-John Amos Comenius-



Thư chúc mừng của Hiệu trưởng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

	 Các	em	tân	sinh	viên	khóa	48	thân	mến!
	 Thay	mặt	Lãnh	đạo	Nhà	trường,	thầy	chúc	mừng	và	cảm	ơn	các	em	đã	lựa	chọn	
Trường	Đại	học	Sư	phạm	Hà	Nội	2	là	môi	trường	để	học	tập,	rèn	luyện	và	trải	nghiệm	
trong	thời	gian	khoảng	4	năm	tới.
	 Bắt	đầu	từ	ngày	mai	các	em	sẽ	bước	vào	một	giai	đoạn	mới	của	cuộc	đời.	Các	em	
sẽ	được	học	những	kiến	thức	chuyên	môn	về	nghề	nghiệp	để	gắn	bó	trong	suốt	cuộc	đời	
của	mình.	Do	vậy,	các	em	hãy	không	ngừng	cố	gắng	trau	dồi	bản	lĩnh	để	chủ	động	tiếp	thu	
những	giá	trị	tích	cực	của	xã	hội,	biết	vượt	qua	những	cám	dỗ	của	cuộc	đời,	biết	rèn	luyện	
nhân	cách,	biết	sống	trung	thực	và	thẳng	thắn,	tích	cực	học	tập	để	tích	lũy	kiến	thức,	kỹ	
năng	không	chỉ	từ	bài	giảng	của	thầy	cô	giáo	mà	còn	từ	các	phong	trào,	hoạt	động	của	Đoàn	
Thanh	niên	-	Hội	Sinh	viên.	Nhà	trường	sẽ	tạo	điều	kiện	tốt	nhất	có	thể	để	các	em	học	tập,	
rèn	luyện	và	trưởng	thành.
	 Chúc	các	em	có	nhiều	sức	khỏe,	nghị	lực,	niềm	tin	để	học	tập	và	rèn	luyện	thật	tốt.
	 Thân	ái!
 PGS, TS NGUYỄN QUANG HUY
               Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

THƯ CHÚC MỪNG CỦA HIỆU TRƯỞNG



Phần I: GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
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PHẦN I: GIỚI THIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Cùng bạn kiến tạo tương lai !
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HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG BA

(1986)

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

(1995)

HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

(2007)

HUÂN CHƯƠNG
ĐỘC LẬP HẠNG BA

(2012)

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ TRƯỜNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

KỶ NIỆM

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG



Ý nghĩa logo Trường ĐHSP Hà Nội 2
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Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG (LOGO) TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

* Tác giả:
Họa sĩ Trần Hoài Đức - Giải Nhất Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Trường ĐHSP Hà 
Nội 2 năm 2011.

* Ý nghĩa:
  Hình tượng chủ đạo của logo là hình trang sách mở như những dòng chảy 
kiến thức đang vươn lên những tầm cao mới. Hình ảnh này tượng trưng cho môi 
trường đào tạo của trường ĐHSP Hà Nội 2 luôn vượt mọi trở ngại để phát triển một 
cách bền vững. Những dòng chảy đó nói lên sự nghiệp đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực 
và đa cấp bậc của trường.
  Màu đỏ đậm của logo thể hiện sự năng động, nhiệt tâm và khát khao cống 
hiến của mỗi thành viên, màu đỏ của sự kết tinh các giá trị truyền thống HPU2.
  Từ trung tâm hình tượng trang sách tỏa hình những tia hào quang. Nói lên 
sự tỏa sáng của tri thức, sự tỏa sáng những phẩm chất cũng như những lý tưởng cao 
đẹp của đội ngũ trí thức của Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng với ngầm ý là sự phát triển 
không ngừng của Trường.
  Cặp cành nguyệt quế cùng với con số năm thành lập trường nói lên niềm 
tự hào với những giá trị tốt đẹp mà trường đã tạo nên trong suốt tiến trình hình thành 
và phát triển.
  Cấu trúc logo hình tròn tạo nên sự thân thiện đồng thời cũng gợi lên hình 
ảnh thế giới, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế tích cực và thể hiện khát vọng vươn 
tới sự hoàn thiện của Nhà trường.



Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2

6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

HIỆU TRƯỞNG
PGS, TS Nguyễn Quang Huy

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Bùi Kiên Cường

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Trịnh Đình Vinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Cao Bá Cường



Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội 2
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HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

CHỦ TỊCH
PGS, TS Phùng Gia Thế 

Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội 2

Nhiệm kỳ 2020 - 2025



Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Trường
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba
tặng Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen
tặng Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường
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Ký thỏa thuận hợp tác với
Đại học Artevelde University College (Vương quốc Bỉ)

Lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2020
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Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Ngày hội việc làm năm 2020
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Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt giải Nhất
Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, năm 2020

Sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2020
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Giải Nhất Tài năng Anh ngữ năm 2022

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thường xuyên đạt danh hiệu
“Tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên”
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Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt giải Nhất
Hội thi Olympic Triết học năm 2021

Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt top 4 vòng Bình chọn toàn quốc
cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020
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Tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt

Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt giải Nhất vòng Bình chọn 
cuộc thi Dance For Youth năm 2021 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức
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Chương trình Ngày hội hiến máu nhân đạo
được tổ chức định kỳ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2

Chương trình tình nguyện Mùa đông ấm năm 2020
tại xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
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Nghề dạy học là một nghề cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao quý của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, nghề dạy học là một nghề sáng tạo vào bậc nhất trong các nghề sáng tạo,... 
Nghề dạy học là nghề sáng tạo bậc nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo.

Phạm Văn Đồng



Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo 
Quyết định số 128/CP của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở ban đầu của trường được đặt ở Cầu 
Giấy, Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 11 tháng 10 năm 1975, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 872/QĐ về 
việc cải tổ xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (nay là trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đồng thời chuyển Trường lên thị trấn Xuân 
Hoà, huyện Sóc Sơn, tỉnh Vĩnh Phú (nay là phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc).

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG, TẤM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

2. SỨ MẠNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán 

bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo 
dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành 
thị, thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường 
phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

3. TẦM NHÌN
Tới năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ:
Trở thành một trong những trường đại học sư phạm hàng đầu của Việt Nam, góp 

phần vào sự phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên khu vực phía Bắc và cả nước; là trường 
đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các 
trường phổ thông, hướng tới các trường đại học sư phạm hàng đầu châu Á. Cung cấp cơ sở 
vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ cao, 
đặc biệt là nghiên cứu khoa học giáo dục. Đảm bảo người học tốt nghiệp có chất lượng cao, 
có năng lực làm việc, thích nghi, sáng tạo và tự học suốt đời.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

UY TÍN - TRÍ TUỆ - CỐNG HIẾN



Đội ngũ viên chức, người lao 
động
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ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiện nay, tổng số viên chức, người lao động toàn trường là 498, trong đó Giảng 
viên: 319; Giảng viên cao cấp: 24; Chuyên viên chính và Giảng viên chính: 144; Tiến sĩ: 
164. Đội ngũ viên chức của trường có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm 
và tâm huyết với nghề nghiệp. Nhiều người trong số đó là những nhà khoa học, chuyên gia 
có uy tín trong ngành giáo dục.

ĐÀO TẠO: 3 bậc đào tạo
1. Đào tạo Đại học: 24 ngành

TT Mã ngành Ngành

Các ngành đào tạo sư phạm

1 7140246 Sư phạm Công nghệ
2 7140209 Sư phạm Toán học
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh
5 7140211 Sư phạm Vật lý
6 7140212 Sư phạm Hóa học
7 7140213 Sư phạm Sinh học
8 7140210 Sư phạm Tin học
9 7140218 Sư phạm Lịch sử
10 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý
11 7140202 Giáo dục Tiểu học
12 7140201 Giáo dục Mầm non
13 7140206 Giáo dục Thể chất
14 7140204 Giáo dục Công dân
15 7140208 Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Các ngành đào tạo ngoài sư phạm

16 7310630 Việt Nam học
17 7220201 Ngôn ngữ Anh
18 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
19 7229030 Văn học
20 7460101 Toán học
21 8420101 Sinh học
22 8440112 Hóa học
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23 7440102 Vật lý
24 7480201 Công nghệ Thông tin

2. Đào tạo Thạc sĩ: 14 chuyên ngành

STT Mã số Chuyên ngành

1 8140101 Giáo dục học (Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non)

2 8140114 Quản lý giáo dục

3 8140111 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

4 8140111 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

5 8140111 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

6 8420114 Sinh học thực nghiệm

7 8420120 Sinh thái học

8 8440103 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

9 8460102 Toán giải tích

10 8460112 Toán ứng dụng

11 8480101 Khoa học máy tính

12 8220121 Văn học Việt Nam

13 8220102 Ngôn ngữ Việt Nam

14 8220120 Lý luận văn học

3. Đào tạo Tiến sĩ: 5 chuyên ngành

STT Mã số Chuyên ngành

1 9140101 Giáo dục học

2 9140114 Quản lý giáo dục

3 9440103 Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

4 9420112 Sinh lý học thực vật

5 9460101 Toán giải tích



Tổ chức Đảng, đoàn thể
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TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

ĐẢNG ỦY
Địa chỉ văn phòng: Phòng 102 Nhà A3

Điện thoại: 02113 879 470

E-mail: vpdanguy@hpu2.edu.vn

Bí thư: PGS, TS Nguyễn Quang Huy

Phó Bí thư: PGS, TS Phùng Gia Thế
TS, GVC Bùi Kiên Cường

Phụ trách văn phòng: ThS, GVC Nguyễn Huy Hưng
ĐT: 0988 871 071

CÔNG ĐOÀN
Địa chỉ văn phòng: Phòng 103 Nhà A3

Điện thoại: 02113 879 358

E-mail: congdoantruong@hpu2.edu.vn

Chủ tịch: TS, GVC Bùi Kiên Cường

Phó Chủ tịch: TS, GVC Nguyễn Văn Dũng
TS, GVC Lê Cao Khải

Phụ trách văn phòng: ThS, CVC Văn Thị Mai Phương

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ văn phòng: Phòng 105 Nhà A3

Điện thoại: 02113 863 681

E-mail: doanthanhnien@hpu2.edu.vn

Bí thư: ThS Vũ Hồng Phúc

Phó Bí thư: ThS Lê Bích Ngọc
ThS Trần Trung Hiếu

Phụ trách văn phòng: ThS Phạm Văn Luân
ĐT: 0974 341 588
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HỘI SINH VIÊN
Địa chỉ văn phòng: Phòng 105 Nhà A3

E-mail: hoisinhvien@hpu2.edu.vn

Chủ tịch
SV Đoàn Bá Tráng
Lớp K47A SP Hóa học
ĐT: 037 9420 337

Phó Chủ tịch
SV Dương Thị Tú Anh
K46B GDTH
ĐT: 0855 139 234

Phó Chủ tịch
SV Nguyễn Văn Ngợi
K46A SP Toán học
ĐT: 0386 706 155



Thông tin các đơn vị trực thuộc Trường
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THÔNG TIN VỀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

Đơn vị Lãnh đạo đơn vị Chức vụ Điện thoại

Khoa 
Toán

Địa chỉ: Phòng 501, 502 Nhà A1
Email: khoatoan@hpu2.edu.vn; Website: maths.hpu2.edu.vn

TS, GVCC Trần Văn Bằng Trưởng khoa 0983 863 184

TS, GVCC Nguyễn Thị Kiều Nga P. Trưởng khoa 0945 531 975

PGS, TS, GVCC Nguyễn Văn Tuyên P. Trưởng khoa 0974 774 799

Khoa 
Ngữ văn

Địa chỉ: Phòng 701, 702 Nhà A1
Email: khoanguvan@hpu2.edu.vn; Website: philology.hpu2.edu.vn

PGS, TS, GVCC Bùi Minh Đức Trưởng khoa 0912 005 941

TS, GVC Thành Đức Bảo Thắng P. Trưởng khoa 0969 889 270

TS, GVC Lê Thị Thùy Vinh P. Trưởng khoa 0982 058 702

Khoa
Vật lý

Địa chỉ: Phòng 504, 505 Nhà A1
Email: khoavatly@hpu2.edu.vn; Website: physics.hpu2.edu.vn

TS, GVC Nguyễn Huy Thảo Trưởng khoa 0912 336 635

TS, GVC Hoàng Văn Quyết P. Trưởng Khoa 0983 653 631

Khoa 
Sinh

KTNN

Địa chỉ: Phòng 804, 805 Nhà A1
Email: khoasinhktnn@hpu2.edu.vn; Website: biology.hpu2.edu.vn

PGS, TS, GVCC Nguyễn Xuân Thành Trưởng khoa 0912 478 845

Khoa 
Giáo dục 
Tiểu học

Địa chỉ: Phòng 801, 802 Nhà A1
Email: khoagdth@hpu2.edu.vn; Wesite: primedu.hpu2.edu.vn

TS, GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh Trưởng khoa 0989 240 467

TS Vũ Thị Tuyết P. Trưởng khoa 0982 087 665

Khoa 
Giáo dục 
Mầm non

Địa chỉ: Phòng 704, 705 Nhà A1
Email: khoagdmn@hpu2.edu.vn; Website: presedu.hpu2.edu.vn

PGS, TS, GVCC Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa 0912 829 099

TS, GVC An Biên Thùy P. Trưởng khoa 0914 706 176

Khoa
Hóa học

Địa chỉ: Phòng 803, 806 Nhà A1
Email: khoahoahoc@hpu2.edu.vn; Website: chemistry.hpu2.edu.vn

PGS, TS, GVCC Đào Thị Việt Anh Trưởng khoa 0983 172 969

PGS, TS, GVCC Mai Xuân Dũng P. Trưởng khoa 0962 938 394
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Viện 
Công nghệ 
Thông tin

Địa chỉ: Phòng 903, 906 Nhà A1
Email: viencntt@hpu2.edu.vn; Website: iit.hpu2.edu.vn

TS, GVC Trần Minh Trước Viện trưởng 0916 841 717
ThS, GVC Trần Tuấn Vinh P. Viện trưởng 0912 654 052
TS, GVC Nguyễn Thế Lâm P. Viện Trưởng 0989 387 131

Khoa 
Tiếng Anh

Địa chỉ: Phòng 601, 602 Nhà A1
Email: khoatienganh@hpu2.edu.vn; Website: english.hpu2.edu.vn

TS Nguyễn Thị Hồng Nhật Trưởng khoa 0987 891 339

Khoa 
Tiếng 
Trung 
Quốc

Địa chỉ: Phòng 604, 605 Nhà A1
Email: khoatiengtrung@hpu2.edu.vn; Website: chinese.hpu2.edu.vn

TS Trần Linh Chi Trưởng khoa 0904 818 262

Khoa 
Giáo dục 
Chính trị

Địa chỉ: Phòng 901, 902 Nhà A1
Email: khoagdct@hpu2.edu.vn; Website: politics.hpu2.edu.vn

TS, GVC Trần Thị Hồng Loan Trưởng khoa 0988 930 166

TS, GVC Lê Thị Minh Thảo P. Trưởng khoa 0984 182 703

Khoa 
Lịch sử

Địa chỉ: Phòng 603, 606 Nhà A1
Email: khoalichsu@hpu2.edu.vn; Website: history.hpu2.edu.vn

TS, GVC Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa 0987 002 279
TS, GVC Ninh Thị Sinh P. Trưởng khoa 0904 838 411

Khoa 
Giáo dục 
Thể chất

Địa chỉ: Phòng 503, 506 Nhà A1
Email: khoagdtc@hpu2.edu.vn; Website: phyedu.hpu2.edu.vn

TS Vũ Tuấn Anh Trưởng khoa 0983 772 099
ThS Nguyễn Xuân Đoàn P. Trưởng khoa 0982 698 456

Bộ môn 
Tâm lý 

Giáo dục

Địa chỉ: Phòng 904,905 Nhà A1
Email: bomontlgd@hpu2.edu.vn; W ebsite: psyped.hpu2.edu.vn

TS, GVC Doãn Ngọc Anh Trưởng Bộ môn 0916 391 228
TS, GVC Lê Thanh Hà P. Trưởng bộ môn 0912 559 560

Trung tâm 
GDQP

và
An ninh

Địa chỉ: Số 252 đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Email: ttgdqp@hpu2.edu.vn; Website: cdst.hpu2.edu.vn

PGS, TS Nguyễn Quang Huy Giám đốc 0912 922 788
Đại tá, TS Phan Xuân Dũng P. Giám đốc 0912 147 216
Đại tá, TS Hà Mạnh Hùng P. Giám đốc 0986 701 987
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Viện
Nghiên cứu
Sư phạm

Địa chỉ: Phòng 701-705 Nhà A2
Email: vienncsp@hpu2.edu.vn; Website: vncsp.hpu2.edu.vn

TS, GVC Cao Bá Cường Viện trưởng 0988 976 359

TS, GVC Nguyễn Thị Việt Nga P. Viện trưởng 0984 240 449

Viện
Nghiên cứu
Khoa học 

và
Ứng dụng

Địa chỉ: Tầng 6 Nhà A4
Email: viennckhvud@hpu2.edu.vn; Website: isra.hpu2.edu.vn

TS, GVC La Việt Hồng Viện trưởng 0973 376 668

TS, CVC Dương Đình Thắng P. Viện Trưởng 0968 040 904

Trung tâm
Khảo thí 

và
ĐBCLGD

Địa chỉ: Tầng 6 Nhà A2
Email: ttktvdbclgd@hpu2.edu.vn; Website: cteqa.hpu2.edu.vn

TS, GVC Phạm Đức Hiếu Giám đốc 0971 889 018

ThS, CVC Đinh Anh Dũng P. Giám đốc 0912 891 464

Phòng 
Tổ chức 

Hành chính 

Địa chỉ: Phòng 104, 105, 302 Nhà A1
Email: phongtchc@hpu2.edu.vn; Website: opaa.hpu2.edu.vn

ThS, GVC Nguyễn Huy Hưng Trưởng phòng 0988 871 071

TS, CVC Trần Vũ Khánh P. Trưởng phòng 0915 141 439

Phòng 
Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 401, 402, 406 Nhà A1
Email:phongdaotao@hpu2.edu.vn; Website: oaa.hpu2.edu.vn

PGS, TS Nguyễn Văn Thụ Trưởng phòng 0912 924 226

Phòng 
Thanh tra

Địa chỉ: Phòng 506, 507 Nhà A2
Email: phongthanhtra@hpu2.edu.vn

ThS, CVC Nguyễn Cao Thăng Trưởng phòng 0912 446 331

Phòng 
Quản trị 
đời sống

Địa chỉ: Phòng 501-504, 508 Nhà A2
Email: phongqtds@hpu2.edu.vn

ThS Nguyễn Văn Dũng P. Trưởng phòng 0979 188 222

ThS Phan Trường Huy P. Trưởng phòng 0966 457 826

Phòng 
Tài vụ

Địa chỉ: Phòng 101, 102, 103 Nhà A1
Email: phongtaivu@hpu2.edu.vn

ThS, CVC Nguyễn Hoàng Ngọc Trưởng phòng 0906 118 777

ThS Lê Văn Bồn P. Trưởng phòng 0988 028 968
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Phòng 
Công tác 
chính trị - 
Học sinh, 
sinh viên

Địa chỉ: Phòng 101-104, 106 và 108 Nhà A2
Email: phongctcthssv@hpu2.edu.vn; Website: opsa.hpu2.edu.vn

ThS Nguyễn Hữu Hòa Trưởng phòng 0972 064 928

TS, GVC Nguyễn Văn Dương P. Trưởng phòng 0975 336 077

Phòng 
Khoa học
Công nghệ 

- HTQT

Địa chỉ: Phòng 403, 404, 405 Nhà A1
Email: phongkhcnhtqt@hpu2.edu.vn; Website: ostir.hpu2.edu.vn

TS, GVC Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng 0984 936 479

TS, GVC Ninh Thị Sinh P. Trưởng phòng 0904 838 411

Trạm Y tế
Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện (Khu KTX sinh viên)

Email: tramyte@hpu2.edu.vn

Đỗ Thị Thúy Nga Phụ trách Trạm 0985 302 353

Ban
Bảo vệ

Địa chỉ: Phòng 101 Nhà A3
Email: banbaove@hpu2.edu.vn

Cù Tiến Tính Trưởng ban 0987 001 754

Nguyễn Xuân Bình P. Trưởng ban 0985 526 366

Ban
Quản lý 

Ký túc xá

Địa chỉ: Tầng 1 KTX S4
Email:banqlktx@hpu2.edu.vn; Website: dmb.hpu2.edu.vn

TS, GVC Nguyễn Mẫu Lâm Trưởng ban 0977 642 246

ThS Lê Đình Lịch P. Trưởng ban 0988 049 668

Thư viện

Địa chỉ: Khu KTX sinh viên (Ngõ 10 đường Nguyễn Văn Linh)
Email:thuvien@hpu2.edu.vn; Website: lib.hpu2.edu.vn

ThS, CVC Trần Tuấn Hà Chủ nhiệm 0912 020 270

ThS Trần Xuân Bản P. Chủ nhiệm 0984 487 942
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MỘT SỐ CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

STT Tên CLB/Đội Hoạt động chính Thông tin liên lạc

1 Bóng đá

Ngày lên giảng đường - 
Chiều ra sân bóng. Tham 
mưu, hỗ trợ  tổ chức các sự 
kiện thể thao; Hỗ trợ sinh viên 
tập luyện các môn GDTC.

Email: bongda@hpu2.edu.vn 
Fanpage: Fb.com/clbbongdahpu2
Chủ nhiệm: Trịnh Ngọc Bảo
SĐT: 0988 503 005 

2 Cộng tác viên

Nơi nào có sinh viên, nơi 
đó có cộng tác viên. 
Hỗ trợ thông tin cho VP 
ĐTN-HSV; Kiểm tra, đôn 
đốc công tác Đoàn - Hội.

Email: congtacvien@hpu2.edu.vn 
Fanpage: Fb.com/ctvhpu222017 
Chủ nhiệm: Đinh Thạch Thảo 
SĐT: 0353 531 184

3 Kỹ năng mềm

Biến kĩ năng thành phản xạ
Hỗ trợ Đoàn - Hội tổ chức 
chương trình, sự kiện; Tổ 
chức tập huấn kĩ năng.

Email: kynangmem@hpu2.edu.vn
Fanpage: Fb.com/kynangmem0405
Chủ nhiệm: Phạm Hương Thảo 
SĐT: 0365 675 316

4 Lý luận trẻ

Nghiên cứu và hướng dẫn 
đoàn viên, sinh viên đấu 
tranh bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, chống các 
thế lực thù địch.

Email: lyluantre@hpu2.edu.vn
Fanpage: fb.com/100082941562119
Chủ nhiệm: Lê Bích Ngọc 
SĐT: 

5
Nắm bắt dư 
luận xã hội

Theo dõi, nắm bắt, nghiên 
cứu các phản ứng và xu 
hướng của sinh viên trong 
và ngoài trường, đề xuất 
các giải pháp phục vụ 
quyền lợi chính đáng của 
sinh viên và mục tiêu phát 
triển của trường.

Email: nbdlxh.dtn@hpu2.edu.vn
Tổ trưởng: Phạm Văn Luân
SĐT: 0974 341 588

6 Nghệ thuật

AC - Cháy đi ngại gì
Dàn dựng, biểu diễn văn 
nghệ các chương trình cho 
Đoàn - Hội.

Email: clbnghethuat@hpu2.edu.vn 
Fanpage:Fb.com/100345978887357 
Chủ nhiệm: Nguyễn Mai Phương 
SĐT: 0854 480 375
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7
Nghiệp vụ sư 
phạm

Học hết sức - Chơi hết mình.
Tổ chức các hoạt động rèn 
luyện kĩ năng nghiệp vụ sư 
phạm.

Email: clbnvsp@hpu2.edu.vn
Fanpage: Fb.com/clbnvsp
Chủ nhiệm: Nguyễn Quỳnh Chi
SĐT: 0973 958 267

8 Phát thanh
Thực hiện nhiệm vụ biên 
tập, phát thanh trên đài 
phát thanh Nhà trường.

Phụ trách: Cô Trần Hoàng Khoa
SĐT: 0979 751 976

9
Sách và hành 
động

Today a reader. Tomorrow 
a leader.
Tổ chức các hoạt động 
nhằm lan tỏa rộng rãi văn 
hóa đọc sách, rèn luyện các 
kỹ năng mềm cho sinh viên.

Email:
sachvahanhdong@hpu2.edu.vn
Fanpage: Fb.com/BnAerHPU2
Chủ nhiệm: Doãn Thùy Linh
SĐT: 0399 400 862

10
Sinh viên tự 
quản

Nắm bắt thông tin sinh viên 
ngoại trú, nội trú.

Phụ trách: Cô Nguyễn Hồng 
Trang
SĐT: 0972 855 558

11 STEM

Đoàn kết - Năng động - 
Sáng tạo 
Rèn luyện, học hỏi các kỹ 
năng; thỏa sức sáng tạo với 
những ý tưởng độc đáo.

Email: clbstem@hpu2.edu.vn
Fanpage: Fb.com/
STEMforEveryone2020
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 
SĐT: 0378 864 061

12
Thanh niên 
xung kích

Đoàn kết làm được hết
Trực nội quy giảng đường; 
Kiểm tra nội quy KTX.

Email:
thanhnienxungkich@hpu2.edu.vn
Fanpage: Fb.com/TNXKHPU2
Đội trưởng: Tăng Ngọc Thanh
SĐT: 0382 327 265

13 Tiếng Anh

Fly high with English
Tổ chức phong trào học 
tiếng Anh cho sinh viên 
toàn trường.

Email: hlec@hpu2.edu.vn 
Fanpage: Fb.com/clbtahpu2
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Loan
SĐT: 0986 513 397
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14
Tình nguyện 
xanh

Tận tâm - Tận lực - Thiết 
thực - Hiệu quả.
Tổ chức các hoạt động tình 
nguyện.

Email: tinhnguyenxanh@hpu2.edu 
Fanpage: Fb.com/clbtnxgvc
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Ngợi
SĐT: 0386 706 155

15 Trái tim đỏ
Máu là chiến
Vận động và hỗ trợ hiến 
máu nhân đạo.

Email: traitimdo@hpu2.edu.vn 
Fanpage: Fb.com/traitimdohpu2
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thảo Nhung 
SĐT: 0355 281 531

16 Truyền thông
HMC - Đánh thức đam mê
Sản xuất các sản phẩm 
truyền thông.

Email:
truyenthongsupham@hpu2.edu.vn 
Fanpage: 
Fb.com/179787579149252
Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Thảo
SĐT: 0368 784 836

17 Văn nghệ
Sản xuất các chương trình 
văn nghệ phục vụ Nhà 
trường.

Phụ trách: Phòng CTCT-HSSV
SĐT: 0396 758 838
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Quy định đào tạo trình độ đại học
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QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, bao 

gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; 
lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp; những 
quy định khác đối với sinh viên.

2. Quy định này áp dụng đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (sau đây gọi 
là Trường), các tổ chức, cá nhân liên quan trong đào tạo theo hình thức chính quy và hình 
thức vừa làm vừa học. Các chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng 
bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo được áp dụng quy định này hoặc quy định của 
cơ sở đào tạo cấp bằng theo thỏa thuận liên kết, hợp tác giữa các bên nhưng không trái với 
những quy định này.

3. Quy định này là căn cứ để Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các văn bản quy 
định cụ thể, bao gồm việc tổ chức đào tạo trình độ đại học và cả trình độ đào tạo đối với 
một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị 
định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học. Quy định này là căn cứ để các đơn vị chức năng trực thuộc Trường xây dựng các 
quy trình cụ thể, liên quan.

Điều 2. Chương trình đào tạo và thời gian học tập
1. Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học 

hoặc học phần (sau đây gọi chung là học phần), trong đó phải có đủ các học phần bắt buộc 
và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Trong trường hợp đào tạo song ngành hoặc ngành chính - ngành phụ, chương trình đào 
tạo phải thể hiện rõ khối lượng học tập trung và riêng theo từng ngành.

2. Nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình 
thức, phương thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau. Đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ khác hoặc ngành khác, khối lượng học tập thực tế được xác định trên cơ sở 
công nhận, hoặc chuyển đổi tín chỉ, chứng chỉ, chứng nhận đã tích lũy và miễn trừ học phần 
trong chương trình đào tạo trước.

3. Chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh 
và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo 
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được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động 
bất lợi cho sinh viên.

4. Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cần cung cấp kế hoạch học 
tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên. 

a) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo chính 
quy phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, 
đồng thời đảm bảo đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo;

b) Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa 
làm vừa học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương 
trình đào tạo.

5. Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học:
a) Đối với hình thức đào tạo chính quy: là 8 năm đối với đối tượng học sinh có bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 6 năm đối với đối tượng có bằng tốt 
nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo hoặc tương đương; 4 năm đối với đối tượng có bằng 
tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo hoặc tương đương.

b) Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học: là 8 năm 10 tháng đối với đối tượng 
học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 6 năm 7 tháng đối 
với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo hoặc tương đương; 4 năm 
5 tháng  đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo hoặc tương 
đương.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời 
gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế 
hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Điều 3. Phương thức tổ chức đào tạo
1. Đào tạo theo niên chế:
a) Là phương thức tổ chức đào tạo theo lớp học tương đối cố định đối với tất cả các 

học phần bắt buộc của chương trình đào tạo trong toàn khoá học, cho phép sinh viên cùng 
lớp thực hiện theo kế hoạch học tập chuẩn và theo một thời khóa biểu chung trừ những học 
phần tự chọn hoặc học lại;

b) Sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường sẽ được học tiếp năm 
sau theo kế hoạch học tập chuẩn và đăng ký học lại những học phần chưa đạt theo quy định 
trong chương trình đào tạo;

c) Sinh viên được đánh giá không đạt tiến độ học tập bình thường sẽ phải học cùng 
sinh viên khóa sau để học lại các học phần chưa đạt theo quy định trong chương trình đào tạo. 

2. Đào tạo theo tín chỉ:
a) Là phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần, cho phép sinh viên tích 

lũy tín chỉ của từng học phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của 
cá nhân, phù hợp với kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo;
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b) Sinh viên không đạt một học phần bắt buộc sẽ phải học lại học phần đó hoặc học 
một học phần tương đương theo quy định trong chương trình đào tạo, hoặc học một học 
phần thay thế nếu học phần đó không còn được giảng dạy.

c) Sinh viên không đạt một học phần tự chọn sẽ phải học lại học phần đó hoặc có 
thể chọn học một học phần tự chọn khác theo quy định trong chương trình đào tạo.   

3. Áp dụng phương thức tổ chức đào tạo:
Đào tạo theo tín chỉ cho một số khóa hoặc cho một hình thức đào tạo; áp dụng đào 

tạo theo niên chế cho một số khóa khác hoặc hình thức đào tạo còn lại.
Hiệu trưởng quyết định lựa chọn, áp dụng phương thức tổ chức đào tạo và được 

công bố trước khi bắt đầu khóa học.
Điều 4. Hình thức đào tạo
1. Đào tạo chính quy:
a) Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo, riêng những hoạt động 

thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ 
sở đào tạo.

b) Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 06 giờ đến 20 giờ các 
ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy được quy định cụ thể trong Quy định thời gian hoạt 
động giảng dạy của Trường; thời gian tổ chức những hoạt động đặc thù của chương trình 
đào tạo được thực hiện theo hướng dẫn của từng hoạt động.

2. Đào tạo vừa làm vừa học:
a) Các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc tại cơ sở phối hợp 

đào tạo theo quy định liên kết đào tạo tại Điều 5 của Quy chế này, riêng những hoạt động 
thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ 
sở đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo.

b) Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần.
3. Đối với các ngành đào tạo ưu tiên phục vụ nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã 

hội trong từng giai đoạn, thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 5. Liên kết đào tạo
1. Liên kết đào tạo chỉ thực hiện đối với hình thức vừa làm vừa học theo quy định 

tại khoản 22 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và theo 
quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo Quy định liên kết đào tạo 
trình độ đại học của Trường.

Chương II
LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

Điều 6. Kế hoạch giảng dạy và học tập
1. Kế hoạch giảng dạy và học tập chi tiết hóa việc tổ chức thực hiện các chương 
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trình đào tạo theo năm học, học kỳ, phù hợp với hình thức đào tạo và phương thức tổ chức 
đào tạo.

2. Kế hoạch năm học thể hiện những mốc thời gian chính của các hoạt động đào tạo 
trong năm học cho tất cả hình thức, chương trình đào tạo, được công bố kịp thời tới các bên 
liên quan trước khi bắt đầu năm học. Một năm học có 02 hoặc 03 học kỳ chính với tổng số 
tối thiểu 30 tuần lên lớp. Ngoài các học kỳ chính, Trường có thể tổ chức thêm học kỳ phụ. 

3. Kế hoạch học kỳ bao gồm kế hoạch mở lớp, hình thức dạy và học (trực tiếp hoặc 
kết hợp trực tuyến), lịch học, lịch thi, kiểm tra của các học phần được tổ chức trong học kỳ 
cho các khoá học, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo. Kế hoạch học kỳ phải được 
xây dựng và công bố kịp thời với đầy đủ thông tin cần thiết, bảo đảm thuận tiện cho sinh 
viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học tập.

4. Thời khoá biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp 
thuộc các khoá học, hình thức và chương trình đào tạo. Thời khóa biểu của các lớp học 
phần bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp cần thiết 
phải xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với một học phần bất kỳ không vượt 
quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày; riêng đối với thỉnh giảng không quá 8 giờ/ngày.

5. Phân bổ các học kỳ, thời gian, địa điểm, hình thức bố trí các giờ lên lớp:
a) Phân bổ học kỳ:
- Trường hợp tổ chức 02 học kỳ chính: học kỳ chính có 15 tuần thực học, 1 tuần 

kiểm tra giữa học kỳ và 3 tuần thi. Học kỳ phụ có 5 tuần thực học và 1 tuần thi, học kỳ phụ 
được tổ chức cho sinh viên học lại, học vượt hoặc học thêm các học phần ngoài chương 
trình đào tạo, các học phần đã đăng ký nhưng chưa được học/học xong ở học kỳ chính do 
thiên tai, dịch bệnh,… và các tình huống bất thường khác. Sinh viên đăng ký tham gia học 
kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc. Việc tổ chức học kỳ phụ căn cứ vào tình hình 
cụ thể từng năm học;

- Trường hợp tổ chức 03 học kỳ chính: học kỳ chính có 10 tuần thực học và 2 tuần 
thi; Không tổ chức học kỳ phụ.

b) Phân bổ thời gian, địa điểm, hình thức các giờ lên lớp được ghi trong đề cương 
chi tiết học phần.

Điều 7. Tổ chức đăng ký học tập
1. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, đơn vị đào tạo hướng dẫn cho sinh viên đăng ký 

học tập trên hệ thống đăng ký học tập của Trường.
2. Sinh viên học theo tín chỉ phải đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong 

học kỳ, gồm: những học phần mới, một số học phần chưa đạt (để học lại) và một số học 
phần đã đạt (để cải thiện điểm, nếu có) căn cứ danh sách học phần được mở và điều kiện 
đăng ký của mỗi học phần.

3. Sinh viên học theo niên chế đăng ký học lại những học phần chưa đạt dự định sẽ 
học trong học kỳ, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đăng ký học những học phần tự chọn 



34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

theo quy định của chương trình đào tạo.
4. Quy trình, thủ tục, tổ chức quản lý, lưu trữ việc đăng ký học tập của sinh viên ở 

mỗi học kỳ, việc rút bớt học phần đã đăng ký; khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi 
học kỳ của phương thức đào tạo theo tín chỉ, hình thức đào tạo chính quy

a) Quy trình, thủ tục, tổ chức quản lý, lưu trữ việc đăng ký học tập của sinh viên ở 
mỗi học kỳ:

Đăng ký học:
- Đầu mỗi năm học, Nhà trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương 

trình đào tạo trong từng học kỳ, dự kiến quy mô và số lớp học phần sẽ mở, danh sách các 
học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ giảng dạy, thời khóa biểu các lớp học, đề cương 
chi tiết và điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, dự kiến lịch kiểm 
tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần;

- Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, 
từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó. Nhà trường 
tổ chức 3 đợt đăng ký học trong mỗi học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký bình thường và đăng 
ký muộn. Đăng ký sớm được thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ khoảng 1 tháng. 
Đăng ký bình thường được thực hiện khoảng 2 tuần trước thời điểm bắt đầu học kỳ. Đăng 
ký muộn được thực hiện trong khoảng 2 tuần lễ đầu của mỗi học kỳ hoặc trong tuần lễ đầu 
của học kỳ phụ cho những sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học đổi sang 
học phần khác khi không có lớp học;

- Riêng đối với học kỳ đầu tiên của khóa học, Nhà trường tổ chức đăng ký học tập 
đồng loạt cho các lớp, ngành học; sinh viên có thể đăng ký học bổ sung học phần hoặc học 
vượt trước ở đợt đăng ký muộn nếu điều kiện cho phép;

- Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 
quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

Đăng ký học lại:
- Trường hợp thứ nhất: Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học 

lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp sau cho đến khi đạt tối thiểu điểm D. Số lần học 
lại không hạn chế. Nếu học phần tương đương không còn mở lớp (do chương trình đào tạo 
thay đổi), sinh viên phải đăng ký học lại và tích luỹ các học phần thay thế theo danh mục 
đã được trường công bố chính thức. Danh mục học phần thay thế do Trưởng đơn vị đào tạo 
đề xuất và được Hiệu trưởng ra quyết định công bố chính thức;

- Trường hợp thứ hai: Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại 
học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

Đăng ký học lại để cải thiện điểm trung bình tích lũy: 
Ngoài hai trường hợp đăng ký học lại ở trên, sinh viên được phép đăng ký học lại 

hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác (nếu là học phần tự chọn) đối với 
các học phần có điểm từ D để cải thiện điểm trung bình tích lũy. Sinh viên học lại học phần 
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nào phải nộp học phí học phần đó theo quy định của Nhà trường.
Cách thức đăng ký học tập: Sinh viên thực hiện đăng ký bằng phiếu đăng ký học 

tập, sổ đăng ký học tập (đã được cố vấn học tập ký duyệt) đồng thời đăng ký trực tuyến (có 
cùng nội dung với phiếu đăng ký). Phiếu đăng ký có chữ ký của cố vấn học tập là bản đăng 
ký học tập chính thức của sinh viên; sinh viên nộp 01 phiếu cho đơn vị đào tạo lưu giữ trong 
mỗi học kỳ trước khi đăng ký trực tuyến (trừ học kỳ đầu tiên của khóa học).

b) Rút bớt học phần đã đăng ký:
Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký đối với năm học có 02 

học kỳ chính, được thực hiện sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính và không muộn quá 5 tuần, 
sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ và không muộn quá 2 tuần; đối với năm học có 03 học kỳ 
chính, được thực hiện sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ chính và không muộn quá 3 tuần. Ngoài 
thời hạn trên học phần vẫn được giữ trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học 
sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm 0.

Điều kiện để sinh viên rút bớt các học phần đã đăng ký:
- Không vi phạm điểm c, khoản 4 Điều 7 của Quy định này.
- Được cố vấn học tập chấp thuận.
Sinh viên phải tự viết đơn theo mẫu quy định của Trường, nộp đơn đã có ký duyệt 

của cố vấn học tập về Phòng Đào tạo và chỉ được phép nghỉ học đối với học phần xin rút 
bớt sau khi có thông báo chấp thuận của Phòng Đào tạo gửi đến giảng viên giảng dạy học 
phần và sinh viên. Khi chưa được sự đồng ý của Phòng Đào tạo mà sinh viên tự ý nghỉ học 
thì sinh viên phải nhận điểm 0 cho học phần đó.

c) Khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ nằm trong khung như sau:
- Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế 

hoạch học tập chuẩn;
- Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế 

hoạch học tập chuẩn.
Điều 8. Tổ chức giảng dạy và học tập
1. Yêu cầu về tổ chức giảng dạy và học tập:
a) Phát huy năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ giảng 

viên, phù hợp với quy định về chế độ làm việc của giảng viên.
b) Phát huy vai trò chủ động đồng thời đề cao trách nhiệm của sinh viên, tạo điều 

kiện và động lực để sinh viên nỗ lực học tập; giữ vững kỷ cương học đường, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả đào tạo.

c) Có cơ chế thanh tra, giám sát nội bộ và có hệ thống cải tiến chất lượng dựa trên 
thu thập, đánh giá ý kiến phản hồi  của người học.

2. Dạy và học trực tuyến:
a) Các lớp học phương thức trực tuyến được tổ chức khi đáp ứng các quy định hiện 

hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các 
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giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học phương thức 
trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học phương thức trực tiếp;

b) Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng 
khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến; các nội dung 
khác áp dụng theo Quy định về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp hiện hành của Trường. 
Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Trường quy định:
a) Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức thực hiện việc phân công giảng viên cho các lớp 

học, giảng viên giảng dạy, giảng viên hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm, thực hành, thực 
tập, đồ án, khoá luận và thực hiện các hoạt động học tập khác.

b) Thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về các điều kiện bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả học tập đối với tất cả các lớp học của Trường. Việc tổ chức lấy và công khai 
ý kiến phản hồi được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành về công tác quản 
lý chất lượng giáo dục của Trường.

c) Trách nhiệm và quyền hạn của giảng viên được phân công giảng dạy hoặc hướng 
dẫn sinh viên; trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn và các đơn vị quản lý, hỗ trợ liên 
quan được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.

d) Trách nhiệm và quyền hạn của sinh viên khi tham dự các lớp học, tham gia thí 
nghiệm, thực hành hoặc khi được giao thực tập, đồ án, khoá luận và các hoạt động học tập 
khác được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.

Chương III
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Điều 9. Đánh giá và tính điểm học phần
1. Kết quả học tập học phần được đánh giá qua các hình thức phù hợp để đo lường 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra của học phần, được thể hiện bởi một điểm học phần. Điểm 
học phần được tính dựa trên các điểm thành phần. Các điểm thành phần được đánh giá theo 
thang điểm 10 (được làm tròn tới một chữ số thập phân). Các hình thức đánh giá, loại điểm 
thành phần và trọng số mỗi loại điểm thành phần được thể hiện rõ trong đề cương chi tiết 
của học phần. Trong đó:

a) Đối với học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết, bài tập, seminar và/hoặc 
thực hành: Điểm học phần được tính như sau:

a = 0,2 x a1 + 0,3 x a2 + 0,5 x a3

trong đó a là điểm học phần; a1 là điểm đánh giá chuyên cần và kiểm tra thường xuyên; a2 
là điểm đánh giá giữa học phần; a3 là điểm thi kết thúc học phần. Điểm học phần chỉ được 
tính khi sinh viên có đủ các điểm thành phần.
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b) Đối với học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. 
Điểm học phần là trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học phần.

c) Đối với học phần thực tập: Điểm học phần là điểm đánh giá thực tập. 
d) Đối với đồ án, khoá luận tốt nghiệp: Điểm học phần là điểm đánh giá đồ án, khoá 

luận tốt nghiệp.
2. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng 

và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm 
học phần. Riêng việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến 
khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

a) Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 
3 thành viên;

b) Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên 
hội đồng và người học. 

c) Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.
3. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, kiểm tra, đánh giá không có lý do chính đáng 

phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt 
khác và được tính điểm lần đầu.

4. Điểm học phần được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như 
dưới đây, trừ các trường hợp được quy định tại điểm d khoản này.

a) Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình 
học tập, bao gồm:

A: từ 8,5 đến 10,0; 
B: từ 7,0 đến 8,4;  
C: từ 5,5 đến 6,9; 
D: từ 4,0 đến 5,4.
b) Loại đạt không phân mức, áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính 

vào điểm trung bình học tập: 
P: từ 5,0 trở lên.
c) Loại không đạt:
F: dưới 4,0.
d) Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào 

điểm trung bình học tập:
I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;
X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu;
R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.
5. Học lại, thi và học cải thiện điểm
a) Sinh viên có điểm học phần không đạt phải đăng ký học lại theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Quy định này, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 6 
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Điều này; điểm lần học cuối là điểm chính thức của học phần.
b) Sinh viên đã có điểm học phần đạt được đăng ký học lại để cải thiện điểm theo 

quy định tại mục a, khoản 4, Điều 7 của Quy định này.
6. Trường quy định:
a) Việc tổ chức đánh giá quá trình học tập, trải nghiệm của sinh viên được thực hiện 

theo đề cương chi tiết học phần (bao gồm cả các hoạt động thí nghiệm, thực hành, làm bài 
tập, trình bày báo cáo như một thành phần của học phần).

b) Việc tổ chức thi, kiểm tra, bao gồm quy định về thời gian ôn thi và thời gian thi, 
việc làm đề, coi, chấm, phúc tra (nếu có), bảo quản bài làm, việc hoãn thi và miễn thi được 
thực hiện theo Quy định về kiểm tra, đánh giá hiện hành của Trường.

c) Việc tổ chức đánh giá các học phần, đồ án, khóa luận, thực hành và thực tập và 
các học phần đặc thù khác được thực hiện theo Quy định về kiểm tra, đánh giá hiện hành 
của Trường;

d) Sinh viên được phép đăng ký học lại học phần để cải thiện điểm theo quy định tại 
mục a, khoản 4, Điều 7 của Quy định này; điểm chính thức của học phần là điểm cao nhất.

Điều 10. Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học
1. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ hoặc sau từng năm 

học, dựa trên kết quả các học phần nằm trong yêu cầu của chương trình đào tạo mà sinh 
viên đã học và có điểm theo các tiêu chí sau đây:

a) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, 
trong một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khoá học;

b) Tổng số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học (số tín 
chỉ tích lũy), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ;

c) Điểm trung bình của những học phần mà sinh viên đã học trong một học kỳ 
(điểm trung bình học kỳ), trong một năm học (điểm trung bình năm học) hoặc tính từ đầu 
khóa học (điểm trung bình tích lũy), tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là 
số tín chỉ của học phần đó.

2. Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như 
dưới đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

A quy đổi thành 4;
B quy đổi thành 3;
C quy đổi thành 2;
D quy đổi thành 1;
F quy đổi thành 0.
3. Những điểm chữ không được quy định tại khoản 2 Điều này không được tính 

vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Những học phần không nằm trong 
yêu cầu của chương trình đào tạo không được tính vào các tiêu chí đánh giá kết quả học 
tập của sinh viên.
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4. Đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính các điểm trung bình 
dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các điểm chữ về thang điểm 4.

5. Cách tính điểm trung bình được tính theo công thức sau:

 
   

trong đó A là điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung 
bình tích lũy, được làm tròn đến một chữ số thập phân; ai là điểm của học phần thứ i; ni là 
số tín chỉ của học phần thứ i; n là tổng số học phần;

- Điểm trung bình học kỳ (theo thang điểm 10) để xét học bổng, khen thưởng sau 
mỗi học kỳ được tính theo kết quả điểm học phần ở học kỳ đó. Điểm trung bình năm học 
để xét theo yêu cầu riêng phục vụ công việc chung của trường;

- Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy để xét cảnh báo kết quả học 
tập, xét buộc thôi học cũng như xét xếp hạng học lực, xếp hạng tốt nghiệp của sinh viên 
được tính theo kết quả điểm học phần của lần học có điểm học phần cao nhất.

6. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình 
năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

a) Theo thang điểm 4:
Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;
Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;
Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;
Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;
Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;
Dưới 1,0: Kém.
b) Theo thang điểm 10:
Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;
Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;
Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;
Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;
Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;
Dưới 4,0: Kém.
7. Sinh viên được xếp trình độ năm học căn cứ số tín chỉ tích lũy được từ đầu khóa 

học (gọi tắt là N) và số tín chỉ trung bình một năm học theo kế hoạch học tập chuẩn (gọi tắt 
là M), cụ thể như sau:

a) Trình độ năm thứ nhất: N < M;
b) Trình độ năm thứ hai: M ≤ N < 2M;
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c) Trình độ năm thứ ba: 2M ≤ N < 3M;
d) Trình độ năm thứ tư: 3M ≤ N < 4M;
đ) Trình độ năm thứ năm: 4M ≤ N < 5M.
Điều 11. Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ
1. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên bị cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện 

như sau:
a) Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký học 

trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24.
b) Điểm trung bình học kỳ (theo thang điểm 4) đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của 

khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo.
c) Điểm trung bình tích lũy (theo thang điểm 4) đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình 

độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên 
trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

2. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:
a) Bị cảnh báo học tập hai lần liên tiếp.
b) Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy 

định này.
3. Trường quy định:
a) Quy trình, thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp 

dụng tới sinh viên được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành;
b) Việc bảo lưu kết quả học tập đã tích luỹ trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi 

học.
Việc bảo lưu, công nhận kết quả học tập đã tích lũy được tiến hành sau thời gian 

xét kết quả học tập.
Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định thôi học, Nhà trường thông 

báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị cử sinh viên đi học. 
Những sinh viên chính quy thuộc diện bị thôi học quy định tại các điểm a, điểm b, khoản 
2 của Điều này được xin xét chuyển qua học hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa 
tương ứng (nếu có) của cơ sở đào tạo nếu còn trong thời gian học tập theo quy định đối với 
hình thức đào tạo chuyển đến; sinh viên được bảo lưu một phần/toàn bộ kết quả học tập ở 
chương trình cũ; Hiệu trưởng giao cho các đơn vị đào tạo xem xét quyết định cho bảo lưu 
kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 12. Xử lý kết quả học tập theo niên chế 
1. Cuối mỗi năm học, sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường và 

được học tiếp lên năm học sau (nếu còn thời gian đào tạo) khi đạt cả hai điều kiện sau: 
a) Điểm trung bình năm học đạt từ 1,0 trở lên đối với năm học thứ nhất, từ 1,2 trở 

lên đối với năm thứ hai và từ 1,4 đối với năm thứ ba trở đi;
b) Số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa không vượt quá 16.
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2. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:
a) Điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8.
b) Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 sau 2 năm học, dưới 1,4 sau 3 năm học và 

dưới 1,6 từ sau 4 năm học trở đi.
c) Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy 

định này.
3. Sinh viên không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xếp 

lớp học cùng khoá sau để cải thiện kết quả học tập. 
4. Trường quy định:
a) Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên bị cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện 

như sau:
- Điểm trung bình đối với học kỳ đầu của một năm học đạt dưới 0,8;
- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 sau 1 hoặc 1,5 năm học;
- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,4 sau 2 hoặc 2,5 năm học;
- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,6 sau 3 hoặc 3,5 năm học.
b) Quy trình, thủ tục cảnh báo học tập, buộc thôi học; việc thông báo hình thức áp 

dụng tới sinh viên được áp dụng tại mục a, khoản 3, Điều 11.
c) Việc bảo lưu kết quả học tập đã tích luỹ trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi 

học được áp dụng tại mục b, khoản 3, Điều 11.
Điều 13. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
1. Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một 

ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở 
đào tạo khác được xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong 
chương trình đào tạo theo học. 

2. Hội đồng chuyên môn của đơn vị đào tạo xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ 
trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học 
phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ:

a) Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần.
b) Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần.
c) Công nhận, chuyển đổi theo cả chương trình đào tạo.
3. Quy định về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ được công bố 

công khai. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng 
học tập tối thiểu của chương trình đào tạo; riêng đối với ngành đào tạo giáo viên thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 14. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo 

yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
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b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;
c) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
2. Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được Hiệu trưởng ra quyết định công 

nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên 
đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với Trường.

3. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá 
được quy định tại khoản 6 Điều 10 của Quy định này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh 
viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau:

a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy 
định cho toàn chương trình.

b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.
4. Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện 

tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc Giáo 
dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi 
học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

5. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận về các học phần đã tích luỹ 
trong chương trình đào tạo.  

6. Trường quy định:
a) Quy trình, thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp, thời gian và số lần xét tốt nghiệp 

trong năm được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.
b) Việc bảo lưu, công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên không tốt 

nghiệp được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành. 
c) Sinh viên hết thời gian học chính quy nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do 

chưa hoàn thành khối lượng của chương trình đào tạo, được phép chuyển qua học hình thức 
vừa làm vừa học, đào tạo từ xa tương ứng (nếu có) của Trường nếu còn trong thời gian học 
tập theo quy định đối với hình thức đào tạo chuyển đến; sinh viên được bảo lưu một phần/
toàn bộ kết quả học tập ở chương trình cũ; Hiệu trưởng giao cho các đơn vị đào tạo xem xét 
quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể. Quy trình, thủ tục 
xét được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.

Chương IV
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

Điều 15. Nghỉ học tạm thời, thôi học
1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường 

hợp sau:
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a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;
b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, 

giải đấu quốc tế;
c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
d) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và 

không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.
2. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học 

chính thức quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy định này.
3. Sinh viên xin thôi học vì lý do cá nhân, trừ trường hợp bị xem xét buộc thôi học 

hoặc xem xét kỷ luật muốn quay trở lại học phải dự tuyển đầu vào như những thí sinh khác.
4. Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho 

thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi 
học được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.

Điều 16. Chuyển ngành, chuyển nơi học, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển hình 
thức học

1. Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo 
khác, hoặc một phân hiệu khác của Trường, hoặc từ phân hiệu về trụ sở chính khi có đủ các 
điều kiện sau:

a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc 
diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 5 Điều 
2 của Quy định này;

b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo, của trụ sở 
chính (hoặc phân hiệu ) trong cùng khóa tuyển sinh;

c) Trụ sở chính (hoặc phân hiệu) có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt 
quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, 
ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu (nơi chuyển đi và chuyến đến) và của Hiệu 
trưởng.

2. Sinh viên được xem xét chuyển cơ sở đào tạo khi có đủ các điều kiện sau:
a) Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc 

diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 5 Điều 
2 của Quy định này;

b) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa 
tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

c) Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực 
đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo;
d) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo 

xin chuyển đến.
3. Sinh viên được xem xét chuyển từ đào tạo theo hình thức chính quy sang hình 

thức vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa của Trường nếu còn đủ thời gian học tập theo quy 
định đối với hình thức chuyển đến. 

4. Thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển chương trình, ngành đào tạo, chuyển nơi 
học, chuyển cơ sở đào tạo hoặc chuyển hình thức học; việc công nhận kết quả học tập hoặc 
chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy đối cho sinh viên thuộc các trường hợp này được thực hiện 
theo các văn bản của Trường và theo quy định hiện hành.

Điều 17. Trao đổi sinh viên và hợp tác trong đào tạo
1. Phòng Đào tạo làm đầu mối xây dựng và ban hành quy định về việc công nhận 

lẫn nhau về quy trình đào tạo, nội dung đào tạo và giá trị của tín chỉ làm căn cứ cho phép 
sinh viên của cơ sở đào tạo này được học một số học phần tại cơ sở đào tạo khác và ngược 
lại (sau đây gọi là trao đổi sinh viên). ; được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo 
quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở đánh giá và công nhận lẫn nhau, sinh viên của Trường có thể đăng ký 
thực hiện học một số học phần tại các cơ sở đào tạo khác, nếu được Trưởng của hai cơ sở 
đào tạo đồng ý với số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở đào tạo khác (nếu có) 
không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

3. Trong hợp tác đào tạo giữa Trường và các cơ sở đào tạo khác, việc đánh giá và 
công nhận lẫn nhau số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở phối hợp đào tạo khác 
không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

4. Điều kiện trao đổi sinh viên, hợp tác đào tạo, việc công nhận kết quả học tập và 
chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên khi thực hiện chương trình đào tạo và công khai trên trang 
thông tin điện tử của cơ sở đào tạo được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo 
quy định hiện hành.

Điều 18. Học cùng lúc hai chương trình
1. Đối với phương thức đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học thêm 

các học phần của một chương trình khác, ngành khác khi điều kiện của Trường cho phép, 
nhưng chỉ được hưởng các quyền lợi chính thức và được xem xét công nhận tốt nghiệp 
chương trình thứ hai khi đã đăng ký thành công học chương trình thứ hai theo quy định tại 
khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình 
độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 
01 trong 02 điều kiện sau và các điều kiện khác của Trường:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng 
ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
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b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều 
kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích 
luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả 
học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi 
danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình 
là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy 
định này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học 
phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt 
nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt 
nghiệp chương trình thứ hai.

6. Trường chỉ tổ chức đào tạo chương trình thứ hai cho sinh viên khi đáp ứng các 
yêu cầu bảo đảm chất lượng về chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực đào tạo; đồng thời có quy định 
chi tiết về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký học và cấp bằng tốt nghiệp chương trình 
thứ hai.

Điều 19. Học liên thông đối với người có văn bằng khác
1. Người đã tốt nghiệp các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp được dự tuyển 

và học liên thông lên trình độ đại học theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và quy định của Trường.

2. Người đã tốt nghiệp đại học được dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một 
bằng tốt nghiệp đại học của một ngành đào tạo khác, khi Trường đã áp dụng thống nhất 
phương thức đào tạo theo tín chỉ (riêng các ngành an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy 
định của Trường) và đã tuyển sinh được tối thiểu 03 khóa theo ngành đào tạo và hình thức 
đào tạo mà người học lựa chọn.

3. Người học liên thông thực hiện chương trình đào tạo và đăng ký học tập theo 
kế hoạch chung như các sinh viên khác cùng hình thức đào tạo. Trên cơ sở công nhận và 
chuyển đổi tín chỉ, sinh viên được miễn trừ các học phần tương ứng với những khối lượng 
học tập đã tích lũy theo quy định tại Điều 13 của Quy định này.

4. Điều kiện, thủ tục tiếp nhận học liên thông; việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ 
và miễn trừ học phần cho sinh viên liên thông dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch 
với mọi đối tượng, bảo đảm chặt chẽ yêu cầu về chất lượng, áp dụng chuẩn đầu ra chung 
như đối với những sinh viên khác được thực hiện theo các văn bản của Trường và theo quy 
định hiện hành.

Điều 20. Xử lý vi phạm đối với sinh viên
1. Sinh viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sẽ bị xử lý kỷ 

luật đối với từng học phần đã vi phạm theo các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp Trung 
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học phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và quy định của Trường, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 01 
năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm 
lần thứ hai.

3. Người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển 
hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học; văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị 
thu hồi, huỷ bỏ.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Xây dựng và thực hiện quy định
1. Căn cứ Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan:
a) Hiệu trưởng ban hành các quyết định tổ chức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, 

liên kết đào tạo, đào tạo liên thông (nếu có) bảo đảm đầy đủ các yêu cầu theo Quy định này; 
trong đó phải ghi rõ tên ngành, hình thức đào tạo, đối tượng, chỉ tiêu và phương thức tuyển 
sinh, địa điểm đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo và các thông tin khác có liên quan.

b) Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:
- Tổ chức thực hiện Quy định đào tạo trình độ đại học của Trường; chỉ đạo xây 

dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định quản lý nội bộ; cụ thể hóa và có thể yêu 
cầu cao hơn nhưng không trái với các Quy định này;

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên quy định của Trường và các quy định 
liên quan đến quá trình học tập, các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên ngay 
đầu khóa học;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực hiện kế hoạch, chương trình, quy định 
của Trường và các nhiệm vụ khác liên quan đến đào tạo.

2. Trường thực hiện giải trình theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 22. Chế độ báo cáo, lưu trữ, công khai thông tin 
1. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm:
a) Trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp về số liệu 

sinh viên tuyển mới, tốt nghiệp, thôi học và đang học trong năm, dự kiến tốt nghiệp trong 
năm sau, tốt nghiệp đã có việc làm trong thời gian 12 tháng; phân loại theo đối tượng đầu 
vào, ngành đào tạo, khóa đào tạo và hình thức đào tạo;

b) Trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi liên kết đào tạo về tình hình tuyển 
sinh và đào tạo tại địa phương.
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2. Trường có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản an toàn các tài liệu liên quan tới công 
tác đào tạo theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

a) Quyết định trúng tuyển, bảng điểm gốc, quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc 
cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên là tài liệu lưu trữ được bảo quản vĩnh viễn;

b) Tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo được lưu trữ, bảo quản trong suốt 
quá trình đào tạo;

c) Việc tiêu hủy tài liệu liên quan tuyển sinh, đào tạo hết thời gian lưu trữ được thực 
hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Trường công khai trên trang thông tin điện tử của mình chậm nhất 45 ngày trước 
khi tổ chức đào tạo:

a) Quy định và các quy định quản lý đào tạo có liên quan;
b) Quyết định mở ngành và các quyết định nêu tại điểm b khoản 1 Điều 21 đối với 

chương trình sẽ tổ chức đào tạo; 
c) Các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;
d) Các minh chứng về việc các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn chương trình 

đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
đ) Thông báo tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành;
e) Các minh chứng về việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với liên kết đào tạo 

vừa làm vừa học theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này.



Quy định học cùng lúc hai 
chương trình trình độ đại học 
hình thức chính quy
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QUY ĐỊNH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 17 tháng 9 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về việc học cùng lúc hai chương trình để khi tốt nghiệp 

được cấp hai văn bằng đối với sinh viên đại học chính quy đang học theo hệ thống tín chỉ 
tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, học để được cấp chứng chỉ môn học (không cấp bằng) cho các 
sinh viên (kể cả sinh viên ngoài trường).

2. Văn bản này được áp dụng đối với sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một 
chương trình thứ hai (ngành 2) để khi tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học chính quy.

Điều 2. Quy định chung
 1. Trường ĐHSP Hà Nội 2 chỉ tổ chức đào tạo chương trình thứ hai cho sinh viên 

khi đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng về chỉ tiêu tuyển sinh, năng lực đào tạo; đồng 
thời có hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký học và cấp bằng tốt 
nghiệp chương trình thứ hai.

2. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích 
luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả 
học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; sinh viên sẽ bị loại khỏi 
danh sách đã đăng ký học chương trình thứ hai.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình 
là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy 
định đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ - ĐHSPHN2 
ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2).

4. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học 
phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt 
nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt 
nghiệp chương trình thứ hai.

6. Việc quản lý đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng tốt nghiệp của ngành 2 được thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ đại học (Ban 
hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ - ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Hiệu 
trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2).

Điều 3. Điều kiện đăng ký học ngành 2
1. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình 

độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất.
2. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau và các 
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điều kiện khác của Trường: 
- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng 

bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều 

kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
3. Danh sách các ngành đào tạo được phép đăng ký học ngành 2 thực hiện theo Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.
4. Đối với sinh viên đăng ký học ngành Giáo dục Mầm non hoặc Giáo dục Thể chất 

phải kiểm tra môn Năng khiếu theo quy định.
Điều 4. Học phí
1. Sinh viên học ngành 2 nộp học phí theo quy định của Nhà trường. 
2. Sinh viên học ngành 2 không được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, không 

được cấp học bổng. Nếu học ngành 2 là ngành đào tạo giáo viên, sinh viên không được 
hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sau khi xét kết quả học tập, Nhà trường ra thông báo để sinh viên đăng ký học 

ngành 2. Sinh viên làm đơn (theo mẫu Phụ lục 2) và nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo để Hội 
đồng xét duyệt. 

2. Sinh viên được phép học ngành 2 đăng ký học tập theo kế hoạch đào tạo của 
ngành 2.
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QUY ĐỊNH HỌC VÀ KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 
ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2437/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng)

I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về ngoại ngữ chuyên, ngoại ngữ không chuyên; tổ chức 

kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ ngoại ngữ của sinh viên; tổ chức lớp học phần ngoại 
ngữ; điều kiện miễn học, miễn thi và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp 
đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

Điều 2. Ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ không chuyên
1. Ngoại ngữ chuyên (NNC) là tất cả các ngoại ngữ đang được giảng dạy tại Trường 

như một chuyên ngành đào tạo; 
2. Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) là một trong các ngoại ngữ được giảng dạy 

tại Trường như là ngoại ngữ thứ hai đối với sinh viên chuyên ngữ và là ngoại ngữ đối với 
các sinh viên chính quy khác. NNKC là môn học bắt buộc đối với sinh viên, nhằm trang bị 
cho sinh viên vốn ngoại ngữ cần thiết để có thể đọc tài liệu; và/hoặc tham gia học một số 
các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng ngoại ngữ. 

3. Ngoài những ngoại ngữ được quy định ở khoản 1 Điều này, Lưu học sinh có thể 
lựa chọn tiếng Việt làm NNKC.

Điều 3. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 
Chuẩn đầu ra và lộ trình áp dụng được thực hiện theo Quyết định số 2436/QĐ-

ĐHSPHN2 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc 
ban hành “Chuẩn ngoại ngữ đầu ra và lộ trình áp dụng”.

Điều 4. Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp
1. Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc tổ chức kiểm 
tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ 4 lần một năm: Lần 1 vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2  vào 
tháng 12 hoặc tháng 01; Lần 3 vào tháng 3 hoặc tháng 4; Lần 4 vào tháng 5. 

2. Định dạng đề kiểm tra, cách quy đổi điểm ra năng lực tiếng Anh Bậc 2 tuân thủ 
theo Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về định dạng thức đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các định dạng đề thi ngoại ngữ khác tương đương Bậc 2; 
từ trình độ bậc 3 trở lên tuân thủ theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 
2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng 
Anh từ Bậc 3 đến Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và các 
định dạng đề thi ngoại ngữ khác tương đương. 

3. Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra 
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ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.
4. Những sinh viên có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phù hợp (chứng 

chỉ đúng với ngôn ngữ đã đăng ký học) còn hiệu lực (tính đến đợt xét tốt nghiệp) với kết 
quả hoặc trình độ tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra hoặc có bằng Cử nhân 
ngoại ngữ được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp. 

5. Các trường hợp đặc biệt khác cho Hiệu trưởng quyết định.
Điều 5. Quy trình thủ tục xin miễn thi, miễn học
1. Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn học, miễn thi nộp đơn theo mẫu (phụ 

lục) cho Phòng Đào tạo 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu (Thời gian cụ thể theo thông báo 
của Phòng Đào tạo). Đơn kèm theo bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. 
Khi nộp đơn, sinh viên cần xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

2. Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc kiểm 
tra và báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định công nhận việc miễn học, miễn thi và chuyển điểm 
cho sinh viên trước khi kết thúc tuần thứ 1 của học kỳ.

II. SINH VIÊN HỆ KHÔNG CHUYÊN NGỮ
Điều 6. Tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào
1. Sau khi sinh viên nhập học, sinh viên được quyền đăng ký lựa chọn ngoại ngữ để 

học. Đối với sinh viên chọn ngoại ngữ là tiếng Anh, Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung 
tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc tổ 
chức kiểm tra trình độ tiếng Anh; các ngoại ngữ khác không kiểm tra trình độ đầu vào.

2. Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng làm căn cứ để Nhà trường phân 
loại, bố trí lớp học và chương trình học tiếng Anh. Những sinh viên khối không chuyên ngữ 
thuộc một trong các đối tượng sau không phải dự kiểm tra:

a. Sinh viên sử dụng điểm thi tiếng Anh trong kỳ xét tuyển sinh vào trường. Điểm 
thi môn Tiếng Anh được sử dụng làm cơ sở để đánh giá phân loại trình độ ngoại ngữ.

b. Sinh viên đã có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế thỏa mãn điều kiện nêu trong 
Bảng 1 - Phụ lục 1 còn hiệu lực hoặc các chứng chỉ tương đương của một trung tâm khảo 
thí được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận còn hiệu lực.

c. Sinh viên đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh bậc Trung học Phổ 
thông cấp tỉnh trở lên trong vòng ba năm cho đến thời điểm nhập học.

d. Sinh viên có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Tiếng Anh. 
3. Nội dung kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào nằm trong chương trình giáo dục 

phổ thông hiện hành. Hình thức thi trắc nghiệm 50 câu hỏi trong thời gian 60 phút (tương 
tự như thi Trung học Phổ thông quốc gia). Thang điểm 10, làm tròn đến 0.25 điểm.

4. Sinh viên sau khi kiểm tra trình độ Tiếng Anh được phân loại thành ba nhóm:
Nhóm 1: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đạt dưới 5.0 điểm (thang 

điểm 10).
Nhóm 2: Sinh viên có kết quả từ 5.0 điểm trở lên đến dưới 7.0 điểm.
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Nhóm 3: Sinh viên có kết quả từ 7.0 điểm trở lên.
5. Trước khi tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với 

sinh viên theo chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (theo quy định đối với 
từng đối tượng sinh viên theo quy định tại Quyết định số 2436/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 28 
tháng 12 năm 2018 về chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và lộ trình thực hiện).

Điều 7.  Tổ chức lớp học phần ngoại ngữ 
1. Đối với tiếng Anh: các sinh viên sẽ được xếp vào các lớp học phần 1 theo 3 cấp độ:
- Cấp độ 1: những sinh viên thuộc Nhóm 1; sinh viên thuộc đối tượng quy định tại 

mục a. khoản 2 Điều 4 và có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Anh dưới 4 điểm.
- Cấp độ 2: những sinh viên có điểm kiểm tra từ 5.0 điểm trở lên đến dưới 7.0 điểm 

(thang điểm 10); những sinh viên thuộc đối tượng quy định tại mục a. khoản 2 Điều 4 có 
điểm thi tuyển sinh môn tiếng Anh từ 4.0 điểm đến dưới 7.0 điểm. 

- Cấp độ 3: những sinh viên có điểm kiểm tra từ 7.0 điểm trở lên; những sinh viên 
thuộc đối tượng quy định tại mục a. khoản 2 Điều 4 có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Anh 
từ 7.0 điểm trở lên; sinh viên thuộc đối tượng quy định tại mục b, c khoản 2 Điều 4 (trừ đối 
tượng được miễn học quy định tại Điều 8).

Việc tổ chức các lớp học phần nhằm mục đích tạo thuận lợi cho người học ở trình 
độ thấp nhanh chóng bắt kịp với lộ trình học tập hướng tới chuẩn đầu ra. Do đó, việc phân 
lớp theo các cấp độ chỉ áp dụng đối với học phần 1. Từ học phần 2 trở đi, các sinh viên sẽ 
học theo cùng một cấp độ. 

2. Đối với các ngoại ngữ khác: tổ chức lớp học khi có tối thiểu là 20 sinh viên đăng ký.
3. Đối với những sinh viên theo học Chương trình thí điểm dạy chuyên ngành bằng 

tiếng Anh, nhà trường tổ chức dạy các học phần tiếng Anh tăng cường trong chương trình 
đào tạo đến trình độ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 8. Miễn học, miễn thi học phần Ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên 
ngữ, ngoại ngữ thứ hai đối với sinh viên chuyên ngữ

1. Điều kiện miễn học, miễn thi: 
Sinh viên có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phù hợp còn hiệu lực và 

thỏa mãn điều kiện theo Bảng 1 - Phụ Lục 1, Bảng 2 – Phụ lục 1. Phòng Đào tạo phối hợp 
với Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc xem xét từng trường hợp cụ thể và báo cáo 
Hiệu trưởng quyết định được miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm. 

Sinh viên có bằng Cử nhân ngoại ngữ phù hợp được coi như có trình độ ngoại ngữ 
ở mức 5.

Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm cho sinh viên có chứng 
chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ ngoại ngữ do các trung tâm khảo thí được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cho phép còn hiệu lực (tính đến tháng mà sinh viên nộp đơn đề nghị miễn 
học, miễn thi) và sinh viên có bằng Cử nhân ngoại ngữ theo các mức tương tự như đối với 
môn tiếng Anh ở sau:
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Mức điểm quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần tiếng Anh 
(Học phần 4, 5, 6 dành cho sinh viên các lớp học chuyên ngành bằng tiếng Anh)
2. Sinh viên chỉ được chuyển điểm theo quy định tại khoản 1 Điều này sau khi có 

quyết định của Hiệu trưởng về việc miễn học, miễn thi của từng sinh viên cụ thể. 
3. Đối với kết quả điểm của các học phần ngoại ngữ sinh viên đã học và thi trước 

thời điểm ra quyết định miễn học, miễn thi chỉ được thay đổi nếu sinh viên có chứng chỉ 
ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực tương đương từ mức 2A trở lên. 

4. Việc miễn học, miễn thi học phần không áp dụng cho các học phần Tiếng Anh 
chuyên ngành (nếu có). Trước khi học các học phần Tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên 
phải hoàn thành học hoặc chuyển điểm đối với 03 học phần Tiếng Anh căn bản.

5. Những sinh viên được miễn học phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đầy đủ như 
các sinh viên không được miễn học.

6. Sinh viên có nhu cầu chuyển điểm các học phần tiếng Anh cơ bản chưa học phải 
nộp chứng chỉ trước học kỳ thứ 5. Sinh viên có nhu cầu chuyển điểm để nâng điểm các học 
phần tiếng Anh cơ bản đã đạt phải nộp chứng chỉ trước khi xét tốt nghiệp (theo thông báo 
của Nhà trường).

7. Các ngoại ngữ khác, nhà trường cũng xem xét việc miễn học, miễn thi tương tự 
như tiếng Anh.

III. SINH VIÊN HỆ CHUYÊN NGỮ
Điều 9. Miễn học, miễn thi học phần Ngoại ngữ đối với sinh viên chuyên ngữ
1. Sinh viên có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 hoặc tương đương trở lên 

được xem xét miễn học một hoặc một số học phần thực hành tiếng trong chương trình đào tạo.
Sinh viên được miễn học không phải tham dự các buổi học và các kỳ thi giữa kỳ, 

cuối kỳ của học phần. Điểm học phần sẽ được quy đổi từ kết quả thi thể hiện trên chứng 
chỉ ngoại ngữ của sinh viên.

2. Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ được công nhận
a) Chứng chỉ ngoại ngữ trong nước được công nhận là những chứng chỉ đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo các định dạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đáp ứng 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc định dạng VSTEP đối với tiếng 
Anh, do các cơ sở khảo thí được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

b) Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bao gồm: 
- Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS, TOEFL IBT, các chứng chỉ Cambridge (FCE, CAE) 

và các chứng chỉ quốc tế khác tương đương.
- Chứng chỉ tiếng Trung: chứng chỉ Năng lực tiếng Hán quốc tế (HSK) và Năng lực 

khẩu ngữ tiếng Hán quốc tế (HSKK) và các chứng chỉ quốc tế khác tương đương.
3. Thời hạn và hiệu lực của chứng chỉ
Tính đến thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và 

xét chuẩn đầu ra, chứng chỉ có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày cấp. Trong trường 



55

SỔ TAY SINH VIÊN 2022

họp đặc biệt, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc phối hợp Trung tâm Khảo thí 
và Đảm bảo chất lượng tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên tại thời điểm đề 
nghị.

Mỗi chứng chỉ khi nộp chỉ được xét và công nhận nếu chứng chỉ đó còn hiệu lực 
theo quy định.

Chứng chỉ khi nộp chỉ được xét miễn học, ghi điểm học phần với các học phần chưa 
tích lũy. Chứng chỉ không có giá trị phủ điểm cho các học phần đã tích lũy trước thời điểm 
nộp đơn xin xét công nhận chứng chỉ.

4. Thủ tục xin miễn học, ghi điểm học phần
Sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đề nghị xin xét miễn học, ghi điểm học phần và 

xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên và nộp tại Văn phòng Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng 
Trung Quốc trong vòng 02 tuần tính từ thời điểm bắt đầu học kỳ hoặc ít nhất 02 tuần trước 
mỗi kỳ thi hoặc nộp theo thông báo của Phòng Đào tạo. Hồ sơ gồm:

• 01 đơn đăng ký (theo mẫu);
• 01 bản sao công chứng chứng chỉ (bao gồm bảng điểm kèm theo chứng chỉ);
• 01 bản chứng chỉ gốc mang theo khi nộp để đối chiếu.
Sinh viên chỉ được chuyển điểm theo quy định tại khoản 1 Điều này sau khi có 

quyết định của Hiệu trưởng về việc miễn học, ghi điểm học phần của từng sinh viên cụ thể.

Mức điểm quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần thực hành tiếng chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh/Sư phạm tiếng Anh 

Năm Khung tham 
chiếu CEFR

Học phần miễn học, 
miễn thi

Kỳ học miễn 
học, miễn thi

Điểm được công nhận
(thang điểm 10)

Năm 1 ≥ B1 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 1 hoặc
 học kỳ 2 10

Năm 2 ≥ B2 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 3 hoặc
 học kỳ 4 10

Năm 3 ≥ C1 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 5 hoặc
 học kỳ 6 10

Năm 4 ≥ C1 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 7 hoặc
 học kỳ 8 10

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Trung HSK do tổ chức HANBAN của Trung Quốc 
cấp còn hiệu lực và đạt điểm số như trong bảng 2 của phụ lục sẽ được xét miễn học, miễn 
thi và chuyển đổi điểm thi như sau:
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Mức điểm quy đổi khi xét miễn học, miễn thi học phần thực hành tiếng chuyên 
ngành Ngôn ngữ Trung 

Năm HSK Học phần miễn học, 
miễn thi

Kỳ học miễn 
học, miễn thi

Điểm được công 
nhận (thang điểm 10)

Năm 1 ≥ HSK3 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 1 hoặc
 học kỳ 2 10

Năm 2 ≥HSK4 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 3 hoặc
 học kỳ 4 10

Năm 3 ≥ HSK5 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 5 hoặc
 học kỳ 6 10

Năm 4 ≥ HSK5 Thực hành tiếng 
(Nghe, nói, đọc, viết)

Học kỳ 7 hoặc
 học kỳ 8 10

5. Quy định miễn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh/ tiếng Trung
Sinh viên được xét miễn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh/ tiếng Trung nếu có chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế/tiếng Trung HSK tương đương bậc 5 trở lên còn hiệu lực (trong vòng hai 
năm kể từ ngày cấp ghi trên chứng chỉ cho đến thời điểm xét tốt nghiệp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Đào tạo, Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc, các Viện, Khoa, cố 

vấn học tập phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên.
2. Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với Khoa Tiếng Anh và Khoa Tiếng Trung Quốc 

và các đơn vị có liên quan thực hiện quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh cho 

Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết.
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PHỤ LỤC 
Bảng 1

BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
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Bảng 2
BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
Bảng quy đổi các cấp của HSK mới với “tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế” 

theo khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ - CEFR:

HSK mới Lượng từ 
vựng

Tiêu chuẩn năng 
lực tiếng Trung 

quốc tế

Khung tham chiếu 
Châu Âu về ngoại ngữ 

- (CEFR)

Chuẩn 
Việt Nam

HSK cấp 6 Hơn 5000 Cấp 5 C2 6

HSK cấp 5 2500 Cấp 5 C1 5

HSK cấp 4 1200 Cấp 4 B2 4

HSK cấp 3 600 Cấp 3 B1 3

HSK cấp 2 300 Cấp 2 A2 2

HSK cấp 1 150 Cấp 1 A1 1

- HSK cấp 1: Có thể hiểu và sử dụng được những từ ngữ hoặc câu tiếng Hán rất đơn 
giản, đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ thể. 

- HSK cấp 2: Có thể dùng tiếng Hán để tiến hành hội thoại giao lưu trực tiếp đơn 
giản với các chủ đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. 

- HSK cấp 3: Có thể dùng tiếng Hán để tiến hành các nhiệm vụ giao tiếp cơ bản 
trong cuộc sống, học tập và công việc. Khi du lịch Trung Quốc, có thể ứng phó với các tình 
huống gặp phải. 

- HSK cấp 4: Có thể dùng tiếng Hán để trao đổi về các chủ để thuộc các lĩnh vực 
rộng hơn hơn, đồng thời có thể giao lưu một cách trôi chảy, lưu loát với người bản địa. 

- HSK cấp 5: Có thể đọc hiểu báo chí tiếng Trung, thưởng thức các tiết mục phim 
ảnh tiếng Trung và dùng tiếng Hán để tiến hành thuyết trình một cách tương đối hoàn chỉnh. 

- HSK cấp 6: Có thể dễ dàng nghe và đọc hiểu các tin tức tiếng Trung, đồng thời 
biểu đạt trôi chảy được quan điểm của mình qua ngôn ngữ nói hoặc viết.
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Bảng 3
BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU  
(để xét trình độ ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp)

C
ấp

 đ
ộ 

(C
E

FR
)

Ti
ến

g 
N

ga

Ti
ến

g 
Ph

áp

Ti
ến

g 
Đ

ức

Ti
ến

g 
Tr

un
g

Ti
ến

g 
 N

hậ
t

Ti
ến

g 
H

àn

B
1

TR
K

I 1
  

D
EL

F 
B

1
 T

C
F 

ni
ve

au
 3

B
1 

ZD
 

H
SK

 c
ấp

 đ
ộ 

3       

JL
PT

 N
3

K
LP

T 
3

B
2

TR
K

I 2
  

D
EL

F 
B

2
 T

C
F 

ni
ve

au
 4

 

B
2

Te
st

D
aF

 le
ve

l 4

H
SK

 c
ấp

 đ
ộ 

4  
   

JL
PT

 N
2

K
LP

T 
4



60

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN HỌC- MIỄN THI 
VÀ CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
            (Qua PHÒNG ĐÀO TẠO)

Tôi tên:………………………………….…..Ngày sinh:…………………….....…   
Lớp:………………..................................................................................................
Chuyên ngành………….…............................Ngành học:…………………......….     
Khóa:…....................................................................................................................
Mã sinh viên:………………………………..Điện thoại…………..…….......…....
Căn cứ quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT; căn cứ quy định miễn học, miễn thi 

học phần tiếng Anh của Trường ĐHSP Hà Nội 2, tôi làm đơn này đề nghị được miễn học, 
miễn thi và chuyển điểm học phần (Ghi rõ từng học phần, ví dụ tiếng Anh 1, tiếng Anh 2, 
tiếng Anh 3):

1............................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
Hồ sơ gửi kèm:
1- Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh: (bản sao có công 

chứng, và xuất trình bản gốc để đối chiếu).
* Trường....................................................Năm cấp:.................Nơi cấp:...................
2 - Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực: (bản sao có công chứng, và xuất 

trình bản gốc để đối chiếu).
Tên chứng chỉ........................................................ Kết quả....................................... 
Em xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Trường về việc miễn học, miễn 

thi và chuyển đổi điểm học phần.
Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày …… tháng……. năm 20.....
NGƯỜI NHẬN ĐƠN               NGƯỜI LÀM ĐƠN  

           (ký và ghi rõ họ tên)
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QUY ĐỊNH
CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 930/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 8 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh 
viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức 
thực hiện.

Điều 2. Sinh viên
1. Sinh viên được quy định tại quy định này là người đang học chương trình đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy tại Nhà trường.
2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong Nhà trường, 

được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình học tập và rèn 
luyện tại Nhà trường.

Điều 3. Công tác sinh viên
1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, bao 

gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh 
viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học và của Nhà trường.

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, 
minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên
1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

điều lệ trường đại học và các nội quy, quy định của Nhà trường.
2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà trường; 

chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.
3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của Nhà trường; đoàn 

kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa 
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trong trường học.
4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường.
5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe 

định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường.
6. Nộp đầy đủ hồ sơ gốc sau 03 tháng kể từ ngày nhập học. Bao gồm:
a) Đối với những sinh viên tốt nghiệp trước năm dự tuyển: bản chính học bạ THPT, 

bản chính bằng tốt nghiệp THPT, Sơ yếu lý lịch sinh viên, bản sao công chứng giấy khai 
sinh, các giấy tờ ưu tiên khác nếu có,...

b) Đối với những sinh viên tốt nghiệp đúng năm dự tuyển: bản chính học bạ THPT, 
giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT sau 06 
tháng kể từ ngày nhập học), bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên khác 
nếu có,...

7. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
8. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường.
9. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo 
Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào 
tạo theo quy định của Chính phủ.

10. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động 
khác của sinh viên; Kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu hoặc các 
cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử 
hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán 
bộ, nhà giáo trong trường.

11. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 
Nhà trường.

Điều 5. Quyền của sinh viên
1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện 

trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về 

việc học tập, rèn luyện theo quy định của của Nhà trường; được phổ biến nội quy, quy chế 
về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:
a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt 

động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
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b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi 
sáng tạo khoa học, kỹ thuật.

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước.
d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở 

nước ngoài; học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành.
đ) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; Tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt 
động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; Các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của của Nhà 
trường.

e) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của của Nhà trường (bao gồm các 
dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn 
cảnh đặc biệt,...).

f) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học 
cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và quy định đào tạo của Nhà trường; Được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ 
theo quy định.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học 
tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; 
Được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan 
bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình 
kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển của Nhà trường; Đề đạt nguyện 
vọng và khiếu nại lên các Phòng, Ban chức năng giải quyết các vấn đề có liên quan đến 
quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy 
định.

7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng 
chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện, các giấy tờ liên quan và giải quyết các thủ tục hành 
chính khác.

Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức, nhân viên, người học của Nhà trường và người khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng 

thi, xin điểm; Học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; 
Sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; Tổ chức hoặc tham gia 
tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
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3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; Say rượu, bia khi đến lớp học.
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; 

Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong trường hoặc ngoài xã hội.
5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người 

khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; 
Các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định 
của Nhà nước; Tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động 
tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; Tổ 
chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi 
trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc 
phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Chương III
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt 

thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:
a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các 

cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao.
b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các 
hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 
bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu 
người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng.

d) Các thành tích đặc biệt khác.
Nội dung, hình thức và mức khen thưởng thường xuyên do Hiệu trưởng quy định.
2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên 

được tiến hành vào cuối năm học. Cụ thể:
a) Đối với cá nhân:
- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
- Tiêu chuẩn xếp loại:
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+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập khá và rèn luyện từ khá trở lên.
+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi và xếp loại rèn luyện từ tốt 

trở lên.
+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt xuất sắc và xếp loại rèn 

luyện xuất sắc.
- Điểm học tập và điểm rèn luyện được xác định theo Quy định hiện hành.
- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ sinh viên.
- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm tổng kết 01 học 

phần trong năm học đó dưới mức trung bình.
b) Đối với tập thể lớp sinh viên:
- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh 

viên Xuất sắc.
- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên;
+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;
+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật;
- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Đạt điều kiện danh hiệu của lớp sinh viên Tiên tiến;
+ Có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;
+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc. 
Điều 8. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
1. Vào đầu năm học, Nhà trường tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký 

danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.
2. Thủ tục xét khen thưởng:
a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, Cố vấn 

học tập tiến hành họp các lớp sinh viên và lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân 
và tập thể lớp, có xác nhận của Cố vấn học tập, đề nghị khoa xem xét;

b) Khoa tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên 
của Nhà trường xét duyệt;

c) Căn cứ vào đề nghị của khoa, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của 
Nhà trường tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập 
thể lớp sinh viên.

Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm
1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành 

vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức 

độ nhẹ.
b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm 



66

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu 
nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời 
gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên 
không được làm; Sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy 
từng trường hợp cụ thể, Nhà trường căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình 
chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo 
thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học 
tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi 
phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Khoa, Nhà trường và Xã hội; Vi phạm 
pháp luật bị xử phạt tù giam.

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ sinh 
viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học 
tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình 
sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm 
theo Quy định này.

Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật
1. Thủ tục xét kỷ luật
a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm và tự 

nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm 
thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ 
thu thập được;

b) Cố vấn học tập lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và 
đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa;

c) Hội đồng kỷ luật của Khoa họp xét, đề nghị hình thức kỷ luật lên Hội đồng khen 
thưởng và kỷ luật sinh viên của Nhà trường;

d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần 
bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm 
và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự 
(nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành 
họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình 
thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên
a) Bản tự kiểm điểm, bản tường trình (nếu có);
b) Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;
c) Biên bản họp xét kỷ luật của khoa;
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d) Các tài liệu có liên quan.
Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định 

kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ 
luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền 
lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ 
luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ 
luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền 
lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh 
viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc 
chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về 
việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để Nhà trường xem xét, tiếp 
nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh 
viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn 
bị kỷ luật theo quy định.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật 
sinh viên

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên: Hiệu trưởng ra quyết 
định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên để theo dõi công tác thi 
đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong trường.

a) Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng uỷ quyền;
b) Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng CTCT-HSSV.
c) Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Hội sinh viên Việt Nam cấp trường.
Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên (Lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn) và Cố 

vấn học tập. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng 
hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật:
a) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn giúp Hiệu trưởng 

triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của Hiệu trưởng; 

b) Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của khoa, đơn vị phụ trách công 
tác sinh viên, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và đơn 
vị sinh viên có thành tích, đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen 
thưởng; xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật; 
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c) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên mỗi học kỳ họp một lần. Khi 
cần thiết, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật có thể họp bất thường. 

Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật
Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật 

không thoả đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu 
cấp trường đã xem xét lại mà chưa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chương IV
NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền
1. Giáo dục tư tưởng chính trị
a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường 

lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác 
và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước:

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị 
- xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để 
sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống
a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; 
Biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc 
văn hóa dân tộc Việt Nam; Giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập 
thể và cộng đồng.

3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật
a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói 

quen sống và làm việc theo pháp luật;
b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy 

định về học tập và rèn luyện; Pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...
5. Giáo dục thể chất
a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức 

cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và của Nhà trường;

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ăn uống đảm bảo 
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dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử 
dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống 
dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm y tế trong Nhà 
trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Giáo dục thẩm mỹ
a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự 

nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật.
b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; Hình thành thị hiếu, lý 

tưởng thẩm mỹ đúng đắn; Hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả 
năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái 
xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục,...

Điều 15. Công tác quản lý sinh viên
1. Công tác hành chính
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ 

định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, 
tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải 
quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

2. Công tác khen thưởng và kỷ luật
a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 

viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình 
bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn 
luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo 
tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập 
và rèn luyện đối với sinh viên;

d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.
3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú
Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo 

quy định hiện hành.
4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học
a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. 
Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động 
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học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh 
viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên 
tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo 
trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự 
trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên
Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách 

của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.
Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên
1. Tư vấn học tập
Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục 

tiêu và năng lực; Cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận 
các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm
Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Nhà trường.
3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe
a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; Phối hợp tổ 

chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên 
gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; Tư vấn, tổ chức cho 
sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; Sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

4. Hỗ trợ tài chính
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ 

chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
5. Hỗ trợ đặc biệt
Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên 

khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên
Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ 

xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,...

Chương V
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 17. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên của nhà trường gồm: 
1. Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng ủy quyền.
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2. Các đơn vị phụ trách công tác sinh viên gồm: Các khoa, trung tâm, viện đào tạo, 
Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị Đời sống, Phòng Tổ 
chức - Hành chính, Trạm Y tế, Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên và Ban Bảo vệ.

3. Cố vấn học tập.
4. Lớp sinh viên.
5. Các tổ chức đoàn thể.
6. Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường. 
Điều 18. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác sinh viên. Bố trí các nguồn 

lực nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác sinh viên.
2. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
ngành và địa phương trong công tác sinh viên; Tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện đầy 
đủ quyền và nhiệm vụ của mình.

3. Chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, đầu năm và cuối 
khóa học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức đối thoại với sinh viên hai 
tháng 1 lần để cung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và 
giải quyết kịp thời những thắc mắc, nhu cầu chính đáng của sinh viên.

4. Đảm bảo các điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; Chú trọng công tác giáo dục 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

5. Quyết định sự tham gia của sinh viên mang tính chất đại diện Nhà trường khi có 
sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

Điều 19. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa trong công tác sinh viên
1. Công tác tổ chức hành chính
- Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp theo ngành học, chỉ định Ban cán 

sự lớp ngành học lâm thời trong tuần đầu nhập học. Quyết định công nhận Lớp trưởng và 
các lớp phó do lớp sinh viên bầu ra theo năm học. 

- Quản lý hồ sơ sinh viên, thống kê, tổng hợp dữ liệu trong công tác sinh viên. 
- Giải quyết các việc hành chính có liên quan đến sinh viên, trong đó có: 
+ Cho phép sinh viên nghỉ học có lí do trong thời hạn không quá 1 tuần, đề nghị 

Hiệu trưởng (qua phòng Đào tạo) cho phép nghỉ học có lí do trong thời hạn trên một tuần 
đến dưới 01 tháng. 

+ Báo cáo với Hiệu trưởng (qua Phòng CTCT-HSSV) về tình hình sinh viên nghỉ 
học không phép hoặc quá phép từ 01 tuần trở lên hoặc vi phạm các quy định, quy chế, pháp 
luật cần phải xử lý. 

+ Thông báo với gia đình sinh viên về tình hình nghỉ học không phép hoặc quá phép 
từ 01 tuần, 01 tháng và 02 tháng.



72

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

+ Gửi thông báo về địa phương và gia đình sinh viên (qua Phòng Tổ chức - Hành 
chính) đối với những sinh viên bị kỷ luật.

+ Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ của sinh viên xin đăng kí dự tuyển đi học ở nước 
ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xin nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, 
học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo 
quy định; đối với sinh viên thuộc các trường hợp trên hay sinh viên bị kỷ luật đình chỉ học 
tập xin trở lại học tập, khoa tiếp nhận hồ sơ của sinh viên và trình Hiệu trưởng (qua Phòng 
CTCT-HSSV) để ra quyết định tương ứng (trong đó có tiếp nhận sinh viên tiếp tục học tập). 

- Hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên. 
- Đôn đốc sinh viên đóng học phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. 
- Tổ chức sinh viên tham gia lao động và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của 

nhà trường
- Tổ chức sinh viên chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của 

Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài 
tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải thu bồi hoàn học 
bổng, chi phí đào tạo theo quy định. 

- Tổ chức sinh viên tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử 
và các hoạt động khác của sinh viên, viên chức, giảng viên. 

- Tổ chức sinh viên tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã 
hội khác. 

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên:
- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại học 

tập, rèn luyện của sinh viên cuối mỗi học kì, cuối mỗi năm học, khoá học; tổ chức thi đua, 
khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; 
Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân 
về học tập, rèn luyện của sinh viên. 

- Phối hợp với Phòng CTCT-HSSV tổ chức cho sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt 
công dân HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học; 

- Quán triệt mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp học tập và nghiên cứu 
khoa học của ngành học. 

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic 
các môn học và các hoạt động khuyến khích học tập khác. 

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh 
viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp khác; tham dự đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với đại diện sinh viên. 

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh 
viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động 
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phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu. 
- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên. 
- Phối hợp tổ chức với Trạm Y tế cho sinh viên khám sức khoẻ khi vào nhập học; 

khám sức khoẻ định kì theo quy định. 
3. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên 

về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ chính sách 
khác có liên quan đến sinh viên, các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; 
học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử 
dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, 
công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước. 

- Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn. 

4. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và 
các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các Ban công tác của trường, của địa phương trên địa bàn trường, 
khu vực có sinh viên ngoại trú thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an 
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống 
tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn 
sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác quản lý sinh 
viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thực hiện công tác phân công nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp sinh viên. 
7. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:
- Tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập 

thể lớp vào đầu năm học. 
- Tổ chức xét, quyết định biểu dương, đề nghị xét tặng Giấy khen đối với cá nhân 

và tập thể lớp sinh viên theo khoản 1 Điều 7 của Quy định này.
- Tổ chức các lớp sinh viên lập danh sách khen thưởng kèm theo bản thành tích cá 

nhân và tập thể lớp, có xác nhận của cố vấn học tập đề nghị khoa; khoa họp, xét, công bố 
danh sách một tuần, đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên của trường 
các danh hiệu thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ năm học đối với cá nhân và tập thể 
lớp sinh viên vào cuối năm học theo khoản 2 Điều 7 của Quy định này.

- Tổ chức cho sinh viên có hành vi vi phạm kỷ luật làm bản tự kiểm điểm và tự nhận 
hình thức kỷ luật, tập thể lớp sinh viên (dưới sự chủ trì của Cố vấn học tập) họp phân tích 
và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa; khoa họp, xét và đề nghị (có đủ hồ sơ) lên Hội 
đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của trường xem xét, xử lý. 
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8. Công tác phối hợp:
- Chủ động liên hệ với gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để 

giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên và để làm tốt công tác sinh viên. 
- Phối hợp với các đơn vị và đoàn thể trong trường để làm tốt công tác sinh viên.
9. Chế độ báo cáo:
- Báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh của công tác sinh viên với Hiệu trưởng 

thông qua Phòng CTCT-HSSV.
- Báo cáo thường xuyên theo các yêu cầu của công tác sinh viên.
- Báo cáo đánh giá công tác sinh viên định kỳ theo học kỳ và năm học trong khoa 

và đối với nhà trường. 
Điều 20. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo trong công tác sinh viên
1. Phụ trách toàn diện công tác tuyển gọi sinh viên theo đúng quy chế hiện hành. 

Cung cấp tư liệu về sinh viên được tuyển gọi theo văn bản giấy và văn bản điện tử cho các 
đơn vị chức năng.

2. Phụ trách tổ chức lớp học; ra quyết định chỉ định Ban Cán sự lớp học phần, cung 
cấp những diễn biến và tình hình sinh viên trong công tác quản lý đào tạo theo văn bản 
giấy và văn bản điện tử cho các khoa, Phòng CTCT-HSSV, Phòng Tổ chức - Hành chính 
và Phòng Tài vụ.

3. Phụ trách công tác về hồ sơ học tập, thực tập, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế 
hiện hành. 

4. Nhận xét, kí bảng điểm cho sinh viên.
Điều 21. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng CTCT-HSSV trong công tác sinh viên
1. Chủ trì và phối hợp với các khoa và các phòng ban trong công tác chính trị:
- Nắm bắt, đề xuất chủ trương và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. 
- Tổ chức học tập chính trị và Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa, cuối khoá 

và đầu năm học. 
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn thể mỹ. 
- Chủ trì các công tác thông tin tuyên truyền. 
- Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức giáo dục ngoại khoá. 
2. Phối hợp với các khoa và các phòng ban trong công tác sinh viên:
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu về công tác sinh viên. 
- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.
- Tổng hợp, đề xuất các quy định liên quan đến sinh viên
- Tổng hợp, đề xuất việc thực hiện công tác đảm bảo nếp sống văn minh, an ninh 

chính trị trật tự an toàn xã hội trong sinh viên.
- Chịu trách nhiệm giải quyết các đơn từ khiếu nại của sinh viên, của nhân dân liên 

quan đến sinh viên đang học tập tại trường.
- Hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất.
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- Đề xuất với Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật các hình thức kỷ luật, khen 
thưởng sinh viên theo quy chế của trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chính sách của 
Đảng và Nhà nước.

- Phối hợp với công an địa phương quản lý hộ khẩu tạm trú của sinh viên toàn 
trường. Xử lý giải quyết các vấn đề có liên quan đến tạm trú sinh viên.

- Trực tiếp chuẩn bị hồ sơ, số liệu, thông tin để Hiệu trưởng quyết định kịp thời các 
chế độ chính sách của sinh viên trong trường như: Xét cấp học bổng khuyến khích học tập 
theo học kỳ, học bổng tài năng, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, gửi đi đào tạo tiếp,...

Điều 22. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài vụ trong công tác sinh viên
1. Thực hiện thu lệ phí, học phí, cấp học bổng và các khoản thu chi khác phục vụ 

cho công tác đào tạo kịp thời, đúng quy định.
2. Thực hiện thu các khoản bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định của trường đối 

với sinh viên; xác nhận hoàn thành các trách nhiệm tài chính để sinh viên được nhận bằng 
tốt nghiệp.

Điều 23. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị Đời sống trong công tác 
sinh viên

1. Quản lý, sử dụng, duy tu toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo như: 
phòng thí nghiệm, lớp học, hội trường, ký túc xá sinh viên, hệ thống cấp thoát nước,...

2. Là đầu mối trong việc triển khai, thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi học 
tập, làm việc.

3. Cùng với Phòng Tài vụ theo dõi, ghi chép đồng hồ đo điện, nước của sinh viên 
trong ký túc xá sinh viên để thu tiền theo quy định. 

Điều 24. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính trong công 
tác sinh viên

1. Quản lý và sử dụng con dấu ướt, dấu nổi của nhà trường. 
2. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho sinh viên được cử đi công tác, thực tập sư 

phạm, thực tập chuyên ngành.
3. Tiếp nhận, quản lý, xác nhận các giấy tờ, văn bản hành chính có liên quan đến 

sinh viên theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế trong công tác sinh viên
1. Quản lý hồ sơ sức khoẻ và thực hiện các quy định về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho sinh viên toàn trường. 
2. Tổ chức khám, chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc cho sinh viên theo chế độ. Giải 

quyết sơ cứu và giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên theo quy định của ngành y tế. Tổ chức 
việc điều trị, điều dưỡng số bệnh nhân lưu tại trạm. 

3. Xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho sinh viên theo đúng chế độ, nguyên tắc. 
4. Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày lễ và chủ nhật; 

giải quyết sơ, cấp cứu và giới thiệu những ca bệnh nặng lên tuyến trên kịp thời. Hoàn thiện 
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hồ sơ, bệnh án, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp y khi giải quyết các trường hợp tử vong 
trong phạm vi trường. 

5. Tổ chức tốt công tác phòng bệnh, phòng dịch; tuyên truyền, xây dựng ý thức giữ 
gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho sinh viên. 

6. Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh 
ăn uống trong phạm vi nhà trường. Chủ động nghiên cứu đề xuất những biện pháp cụ thể, 
kịp thời và hữu hiệu nhằm đảm bảo môi trường công tác, học tập của sinh viên trong toàn 
trường luôn sạch, đẹp.

Điều 26. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên trong công 
tác sinh viên

1. Tổ chức thu nhận đơn xin ở nội trú của sinh viên. Kết hợp với địa phương, tổ chức 
quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

2. Tổ chức sinh hoạt, ăn ở và học tập ngoài giờ cho sinh viên trong ký túc xá; bảo 
vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội xảy ra trong ký túc xá. Kết 
hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên 
cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế ký túc xá hoặc vi phạm pháp luật 
trong sinh viên.

3. Tổ chức thường xuyên công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các 
trường hợp sơ cấp cứu ban đầu. Kết hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
và Phòng CTCT-HSSV tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn 
nghệ, hoạt động xã hội trong ký túc xá, ở địa phương; rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp 
sống văn minh cho sinh viên.

Điều 27. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ trong công tác sinh viên
1. Tổ chức tốt việc thường trực tại các cổng ra vào khu hiệu bộ, giảng đường, ký 

túc xá sinh viên; tuần tra canh gác, kiểm soát người ở lại đêm trong trường, giữ gìn trật tự, 
bảo vệ công sản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, sinh viên và khách tới 
làm việc với trường. 

2. Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên, Công an địa phương để triển khai 
công tác bảo đảm trật tự an ninh và nếp sống lành mạnh trong và ngoài nhà trường. 

3. Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn các phương tiện đi lại của viên chức, sinh viên 
và khách đến làm việc và liên hệ công tác tại trường. 

4. Chủ trì giải quyết mọi vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, đến tính mạng và 
tài sản của cá nhân, tập thể trong phạm vi trường quản lý. 

Điều 28. Lớp sinh viên
1. Lớp ngành học 
1.1. Quy định chung
- Quy định về nhiệm vụ tiêu chuẩn Ban cán sự lớp áp dụng cho tất cả các lớp sinh 

viên đại học hệ chính quy tại trường. 
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- Ban cán sự lớp đại diện cho lớp sinh viên, chịu trách nhiệm trước nhà trường về 
toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp sinh viên trong thời gian đào tạo. 
Ban cán sự lớp do sinh viên trong lớp bầu ra, được Trưởng khoa ra quyết định công nhận. 
Nhiệm kì của sinh viên lớp là một năm. 

1.2. Cơ cấu và nhiệm vụ của Ban cán sự lớp
a) Cơ cấu của Ban cán sự lớp: Ban cán sự lớp gồm bốn người, trong đó có một lớp 

trưởng và ba lớp phó (học tập, văn thể và đời sống). 
b) Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp:
- Điều hành, quản lý lớp sinh viên thực hiện chương trình học tập, rèn luyện tư 

tưởng, trau dồi đạo đức tác phong, tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành đầy đủ và 
nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường. 

- Truyền đạt, phổ biến các thông báo, chỉ thị, thông tin của Nhà trường tới sinh viên 
trong lớp để thực hiện, đồng thời đại diện cho lớp đề đạt ý kiến, phản ánh nguyện vọng, 
kiến nghị của sinh viên trong lớp với Nhà trường. 

- Thường xuyên liên hệ với cố vấn học tập, trợ lý tổ chức khoa và ban chủ nhiệm 
khoa để phản ảnh kịp thời tình hình lớp, xin ý kiến tư vấn nhằm giải quyết những vấn đề 
liên quan đến diễn biến tư tưởng, học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên trong lớp. 
Hàng tháng, tổ chức họp lớp (kết hợp với sinh hoạt chi đoàn) và mời cố vấn học tập dự họp. 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội sinh viên trong các 
hoạt động tổ chức và quản lý học tập, rèn luyện chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức tác phong.

* Nhiệm vụ của lớp trưởng: Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các 
hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, cụ thể:

- Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình 
đào tạo của Nhà trường và các tham gia các hoạt động xã hội;

- Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh quy chế, quy định, nội 
quy về học tập và sinh hoạt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường. Xây dựng và thực 
hiện nề nếp tự quản trong sinh viên;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện 
và đời sống; 

- Chịu sự điều hành, quản lý của trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa; 
- Truyền đạt và tổ chức lớp thực hiện các chỉ thị, thông báo,... của Nhà trường, khoa 

và các phòng ban trong trường;
- Phản ánh tình hình của lớp, đề xuất những đề nghị của lớp về những vấn đề liên 

quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của các thành viên trong lớp với các Trợ lý của khoa, Ban Chủ 
nhiệm khoa, các phòng ban chức năng, Ban Giám hiệu;

- Chủ trì các cuộc họp lớp để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, bình xét học bổng, 
đề nghị thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong lớp; 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các hoạt động của lớp. 
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* Nhiệm vụ của Lớp phó phụ trách học tập: Lớp phó phụ trách học tập là người 
giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của lớp và từng 
thành viên trong lớp, cụ thể:

- Liên hệ với Phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa, Trợ lý giáo vụ khoa, tổ chức lớp 
thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt kế hoạch học tập;

- Giúp lớp trưởng điều hành và quản lý lớp thực hiện nghiêm túc Quy chế 43 về đào 
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

- Liên hệ với Phòng Đào tạo, Ban Bảo vệ, Viện Công nghệ Thông tin để phục vụ 
nhiệm vụ học tập, rèn luyện của lớp.

- Đôn đốc sinh viên học tập, đảm bảo học tập nghiêm túc. 
* Nhiệm vụ của Lớp phó phụ trách đời sống: Lớp phó phụ trách đời sống là người 

giúp Lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến đời sống, sinh hoạt của lớp 
và từng thành viên trong lớp, cụ thể:

- Lập danh sách sinh viên thuộc diện đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh khó khăn, báo 
cáo với cố vấn học tập, Ban Chủ nhiệm khoa để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi 
theo quy định;

- Tổ chức và quản lý sinh viên thực hiện lao động nghĩa vụ và các hoạt động liên 
quan đến sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần của lớp;

- Nhận học bổng, trợ cấp cho lớp. Tổ chức chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho 
các sinh viên trong lớp. Tổ chức động viên, thăm hỏi những sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, ốm đau, tai nạn,...;

- Theo dõi việc thực hiện các quy định về sinh viên nội, ngoại trú. Tổ chức đời sống 
cho sinh viên của lớp trong các đợt đi thực tập tập thể ngoài trường. 

* Nhiệm vụ của Lớp phó phụ trách văn thể: Lớp phó phụ trách văn thể là người giúp 
lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến các hoạt động văn thể của lớp, 
cụ thể: các chương trình văn nghệ, thể thao và giao lưu. 

1.3. Tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp
- Có tư cách đạo đức tốt, không bị kỷ luật ở bất cứ hình thức nào. Có tinh thần tích 

cực, nhiệt tình tham gia công tác tập thể, có lối sống lành mạnh, được sinh viên trong lớp 
yêu mến, tín nhiệm. Gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế và các hoạt động 
tập thể khác;

- Có điểm trung bình học tập đạt từ trung bình khá trở lên;
- Có phương pháp vận động quần chúng tốt, có mối liên hệ mật thiết với cố vấn 

học tập, Ban Chủ nhiệm khoa, các đơn vị và tổ chức liên quan để kịp thời phản ánh và xử 
lý thông tin 2 chiều;

1.4. Bầu cử và bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban cán sự lớp
- Đối với lớp ngành học mới nhập học, nhân sự Ban cán sự lớp do cố vấn học tập 

đề xuất, Ban Chủ nhiệm khoa duyệt và quyết định bổ nhiệm tạm thời. 



79

SỔ TAY SINH VIÊN 2022

- Lớp tiến hành Đại hội tổng kết năm học cũ, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm học mới và bầu Ban cán sự lớp vào tháng 8 hàng năm (cùng với Đại hội chi đoàn). Đối 
với các lớp sinh viên mới, thời gian tiến hành Đại hội sau 1 tháng kể từ khi nhập trường. 

- Ban Cán sự lớp được bầu theo hình thức bỏ phiếu. 
- Hồ sơ đại hội được tổ bầu cử niêm phong gửi về Ban Chủ nhiệm khoa. Trưởng 

khoa ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp. Quyết định công nhận này được gửi cho 
Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Văn phòng Đoàn Thanh niên để theo dõi, quản lý và 
phối hợp công tác. 

- Trong trường hợp Ban cán sự lớp hoặc một trong các thành viên Ban cán sự lớp 
không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, Trưởng khoa sẽ ra quyết định miễn nhiệm, 
đồng thời bổ nhiệm tạm thời Ban cán sự lớp hoặc thành viên mới trong Ban cán sự lớp. 

1.5. Quyền lợi của Ban cán sự lớp
Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.
2. Lớp học phần 
2.1. Lớp học phần: bao gồm những sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Lớp 

học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản 
lý về học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên trong giờ học.

2.2. Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó (nếu có) do Phòng 
Đào tạo chỉ định. Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp học phần theo thời gian học của học phần. 
Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của 
sinh viên trong lớp với khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên. Ban cán sự lớp học phần 
được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

Điều 29. Chức năng nhiệm vụ về công tác sinh viên của các tổ chức đoàn thể
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phối hợp với các đơn vị chức năng, chỉ 

đạo, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị - tư tưởng cách mạng, giáo dục 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, rèn luyện đạo đức, phát triển các kỹ năng của đoàn viên, 
thanh niên; quản lý đoàn viên, hội viên đang học tập tại Trường theo đúng Điều lệ Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh và Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Công tác phối hợp 
Các đơn vị được nhà trường phân công quản lý công tác sinh viên phải có sự phối 

hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa 
bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên. 

Điều 31. Chế độ báo cáo
1. Kết thúc học kỳ, các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo 
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Hiệu trưởng thông qua Phòng CTCT-HSSV. 
2. Các tập thể, cá nhân kịp thời báo cáo Hiệu trưởng và các đơn vị quản lý trực tiếp 

những vụ việc xảy ra có liên quan đến sinh viên.
Điều 32. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Hiệu trưởng hoặc các đơn vị quản lý sinh viên được Hiệu trưởng ủy quyền theo 

thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên. 
2. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen thưởng theo 

quy định. 
3. Đơn vị, cá nhân vi phạm Quy định về công tác sinh viên tùy theo mức độ sẽ bị 

xử lý theo quy định.
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PHỤ LỤC
MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 930/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 8 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

TT Nội dung vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý
(Số lần tính trong cả khóa học) Ghi chú

Khiển 
trách

Cảnh 
cáo

Đình chỉ 
học tập 
có thời 

hạn

Buộc 
thôi 
học

1 2 3 4 5 6 7

1.

Đến muộn giờ học, 
giờ thực hành; 
Nghỉ học không 
phép hoặc quá phép.

1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng Xử lý tùy theo quy 
định đào tạo.

2.

Mất trật tự, làm việc 
riêng trong giờ học, 
giờ thực tập và tự 
học.

Xử lý tùy theo tính 
chất, mức độ vi 
phạm.

3.
Vô lễ với thầy, cô 
giáo và CBVC nhà 
trường.

Tùy theo mức độ, 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học.

  4. Học hộ hoặc nhờ 
người khác học hộ. Lần 1 Lần 2 Lần 3

Tùy theo mức độ, 
xử lý từ cảnh cáo 
đến buộc thôi học.

  5.

Thi, kiểm tra hộ, 
hoặc nhờ thi, kiểm 
tra hộ; làm hộ, nhờ 
làm hoặc sao chép 
tiểu luận, khoá luận 
tốt nghiệp.

Lần 1 Lần 2
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1 2 3 4 5 6 7

6.

Tổ chức học, thi, 
kiểm tra hộ; tổ chức 
làm hộ tiểu luận, 
khoá luận tốt nghiệp.

Lần 1

Tùy theo mức độ 
có thể chuyển cho 
cơ quan chức năng 
xử lý theo quy định 
của pháp luật.

7.

Mang tài liệu, điện 
thoại, phương tiện 
thu phát sóng vào 
phòng thi.

Xử lý theo quy chế 
đào tạo.

8.

Sử dụng điện thoại, 
tai nghe, phương 
tiện thu phát sóng 
trong khi thi; đưa đề 
thi ra ngoài phòng 
thi; đưa tài liệu vào 
phòng thi; vẽ bậy 
vào bài thi, xé bài thi

Lần 1 Lần 2 Kèm xử lý theo quy 
chế đào tạo.

9.

Không nộp học phí, 
phí ký túc xá đúng 
quy định hoặc quá 
thời gian gia hạn.

Xử lý theo quy định 
hiện hành.

 10.
Làm hư hỏng tài sản 
trong KTX và các tài 
sản khác của trường.

Tùy theo mức độ 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học 
và phải bồi thường 
thiệt hại.

 11.
Uống rượu, bia trong 
giờ học; say rượu, 
bia khi đến lớp.

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

 12.

Hút thuốc lá trong 
phòng học, phòng 
họp, phòng thí 
nghiệm và nơi cấm 
hút thuốc theo quy 
định.

Từ lần 3 trở lên, xử 
lý từ khiển trách 
đến cảnh cáo.
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  13. Chơi cờ bạc dưới 
mọi hình thức. Lần 1 Lần 2 Lần 3

Tùy theo mức độ có 
thể chuyển cho cơ 
quan chức năng xử 
lý theo quy định của 
pháp luật.

  14.

Tàng trữ, lưu hành, 
truy cập, sử dụng 
sản phẩm văn hóa 
đồi trụy hoặc tham 
gia các hoạt động 
mê tín dị đoan, hoạt 
động tôn giáo trái 
phép.

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

Nếu nghiêm trọng 
giao cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  15.

Buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ, lôi 
kéo người khác sử 
dụng ma tuý.

Lần 1

Chuyển cho cơ 
quan chức năng xử 
lý theo quy định của 
pháp luật.

 16. Sử dụng ma túy.

Xử lý theo quy định 
về xử lý sinh viên 
liên quan đến ma 
túy.

 17. Chứa chấp, môi giới 
mại dâm. Lần 1

Giao cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  18. Hoạt động mại dâm. Lần 1 Lần 2
Nếu nghiêm trọng, 
giao cho pháp luật 
xử lý.

  19.
Lấy cắp tài sản, chứa 
chấp, tiêu thụ tài sản 
do lấy cắp mà có.

Tuỳ theo mức độ 
xử lý từ cảnh cáo 
đến buộc thôi học. 
Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật (ngay từ 
lần đầu).
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1 2 3 4 5 6 7

  20.
Chứa chấp, buôn bán 
vũ khí, chất nổ và 
hàng cấm theo quy 
định của Nhà nước.

Lần 1
Giao cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  21.

Đưa phần tử xấu vào 
trong trường, KTX 
gây ảnh hưởng xấu 
đến an ninh, trật tự 
trong nhà trường.

Tùy theo mức độ 
xử lý từ cảnh cáo 
đến buộc thôi học.

  22.
Tự ý đưa người lạ 
ngủ lại KTX khi chưa 
được sự đồng ý của 
Ban Quản lý KTX.

Lần 1 Lần 2
Nếu vi phạm lần 
2 kèm theo không 
được tiếp tục ở KTX 
tối thiểu 1 năm.

  23.
Sinh viên nam ngủ 
tại phòng sinh viên 
nữ trong KTX (và 
ngược lại).

Lần 1
Kèm theo không 
được tiếp tục ở 
KTX tối thiểu 1 
năm ngay từ lần 1.

  24.
Tàng trữ hung khí 
trong người, trong 
phòng, trong KTX.

Lần 1 Lần 2 Lần 3

Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  25.
Đánh nhau, tổ chức 
hoặc tham gia tổ 
chức đánh nhau.

Xử lý từ cảnh cáo 
đến buộc thôi học. 
Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  26.

Sử dụng thẻ sinh viên 
hoặc giấy tờ tùy thân 
của sinh viên khác 
đi cầm cố, vay tiền 
phục vụ công việc 
riêng của bản thân.

Lần 1 Lần 2

Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  27.

Kích động, lôi kéo 
người khác biểu 
tình, viết truyền đơn, 
áp phích trái pháp 
luật.

Lần 1 Lần 2

Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.
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  28.

Tham gia biểu tình, 
tụ tập đông người, 
khiếu kiện trái quy 
định của pháp luật.

Lần 1 Lần 2

Nếu nghiêm trọng, 
chuyển cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  29.

Đăng tải, bình luận, 
chia sẻ bài viết, hình 
ảnh có nội dung 
dung tục, bạo lực, 
đồi trụy, xâm phạm 
an ninh quốc gia, 
chống phá Đảng và 
Nhà nước, xuyên 
tạc, vu khống, xúc 
phạm uy tín của 
tổ chức, danh dự 
và nhân phẩm của 
cá nhân trên mạng 
internet.

Tùy theo mức độ, 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học. 
Nếu nghiêm trọng, 
giao cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo quy định của 
pháp luật.

  30.

Có hành động quấy 
rối, dâm ô, xâm 
phạm nhân phẩm, 
đời tư của người 
khác.

Tùy theo mức độ, 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học. 
Nếu nghiêm trọng, 
giao cho cơ quan 
chức năng xử lý 
theo pháp luật.

  31.
Vi phạm các quy 
định về an toàn giao 
thông.

Tuỳ theo mức độ, 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học.

  32.
Giả mạo chữ ký của 
CBVC trong trường, 
sử dụng giấy tờ giả.

Tùy theo mức độ, 
xử lý từ khiển trách 
đến buộc thôi học.
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QUY ĐỊNH
Về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm Quyết định số 611/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng 
Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức cố vấn học tập (CVHT), nhiệm vụ, trách nhiệm 

và quyền hạn của CVHT, thời gian và nội dung CVHT làm việc với lớp và với sinh viên 
(SV), chế độ báo cáo của CVHT, quyền lợi, khen thưởng và kỉ luật đối với CVHT.

2. Văn bản này áp dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với giảng viên hay 
cán bộ làm nhiệm vụ CVHT.

Điều 2. Mục đích
1. Góp phần xác định và thực hiện tốt công tác CVHT cho lớp và cho sinh viên về 

rèn luyện và học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
2. Làm căn cứ cho giảng viên, viên chức, lớp và sinh viên thực hiện nhiệm vụ 

CVHT, là cơ sở để khoa và Trường thực hiện quản lí, giáo dục sinh viên theo đúng quy chế, 
nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như công tác quản lí, xây dựng 
đội ngũ cán bộ của nhà trường.

Điều 3. Cố vấn học tập
1. CVHT là chức danh được Nhà trường đặt ra, phục vụ công tác đào tạo và quản 

lí SV. Một CVHT có thể làm cố vấn cho một lớp hay nhiều lớp sinh viên theo ngành học.
2. CVHT được lựa chọn từ các giảng viên, cán bộ đã kinh qua công tác giảng dạy 

ở trường, theo các tiêu chuẩn sau:
- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác;
- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các qui chế, 

quy định về đào tạo, các quy chế, quy định về công tác SV và liên quan đến sinh viên;
- Hiểu biết sâu sắc về mục tiêu, chương trình đào tạo; cách tổ chức, các qui trình 

công tác đào tạo và quản lý SV ở trường; mục tiêu ngành, chuyên ngành và chuẩn đào tạo 
của ngành đào tạo.

Điều 4. Tổ chức cố vấn học tập
1. Danh sách CVHT ở mỗi khoa do Trưởng khoa lựa chọn từ các giảng viên, cán 

bộ có tham khảo ý kiến của chi bộ đảng, Hội đồng khoa học và đào tạo khoa, trình Hiệu 
trưởng ra quyết định bổ nhiệm. Khi có sự thay đổi, thêm bớt, hay thay thế CVHT do công 
tác cũng tiến hành theo quy trình trên.

2. Nhiệm kỳ của CVHT theo khoá học.
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Điều 5. Chế độ báo cáo
CVHT thực hiện chế độ báo cáo:
- Báo cáo hằng tháng tình hình lớp sinh viên được cố vấn với Ban Chủ nhiệm khoa.
- Báo cáo tình hình liên quan đến lớp và sinh viên của lớp và kết luận tại buổi họp 

với lớp được cố vấn.
- Báo cáo các trường hợp sinh viên gặp khó khăn đặc biệt cần được giúp đỡ với Ban 

Chủ nhiệm khoa.
- Báo cáo đề nghị khen thưởng, kỉ luật đối với lớp và với sinh viên của lớp được 

cố vấn.

Chương II
NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 6. Nhiệm vụ của CVHT
- Nắm vững mục tiêu giáo dục đại học, nội dung, chương trình đào tạo của ngành 

học trong trường, phương pháp dạy, học và nghiên cứu của ngành học, chuẩn đào tạo của 
ngành đào tạo, kế hoạch đào tạo của nhà trường;

- Nắm vững các quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, các quy định và nội quy của Nhà 
trường liên quan đến sinh viên, được cập nhật thường xuyên;

- Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị, đoàn thể trong trường;

- Làm cố vấn cho một hay nhiều lớp SV về chương trình, kế hoạch học tập. Kí duyệt 
bản đăng kí học tập tín chỉ của sinh viên được phụ trách;

- Làm cố vấn cho lớp SV về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội. Phối hợp và hỗ 
trợ Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các khoa tổ chức phong 
trào, các hoạt động ngoại khóa cho lớp mình phụ trách;

- Theo dõi và đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của SV lớp mình phụ trách. 
Nhận xét và cho điểm rèn luyện của SV, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về vay vốn tín 
dụng ưu đãi, xét chính sách xã hội, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội đối với SV.

- Tham gia bàn bạc, thảo luận tại các phiên họp của các Hội đồng có liên quan đến 
các SV và lớp mình phụ trách;

- Định kỳ báo cáo với Trưởng khoa và các phòng, ban liên quan về tình hình SV 
lớp mình phụ trách;

- Hướng dẫn sinh viên của lớp được cố vấn điều chỉnh kế hoạch học tập ở các kì học 
kế tiếp cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh;

- Hướng dẫn SV tìm hiểu để đăng kí học ngành 2, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, 
học để được cấp chứng chỉ môn học;

- Kết hợp với khoa, nhà trường trong việc xử lí các trường hợp cảnh báo học vụ và 
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sinh viên học lực kém.
Điều 7. Trách nhiệm của CVHT
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Hiệu trưởng về lớp và những SV của lớp 

được phân công làm cố vấn về tình hình tổ chức lớp, việc rèn luyện, học tập của lớp và SV, 
việc thực hiện quy chế, quy định và nội quy của nhà trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kì và đột xuất với khoa, phòng, ban liên quan và 
với Ban Giám hiệu về tình hình lớp, SV của lớp và về công  tác SV.

- Kí các văn bản: đăng kí học tập tín chỉ của sinh viên được phụ trách, báo cáo kết 
quả bầu cử Ban cán sự lớp, danh sách kết quả rèn luyện, danh sách đề nghị khen thưởng, kỉ 
luật SV của lớp được cố vấn.

- Có lịch làm việc với lớp, tiếp SV của lớp được cố vấn để trợ giúp, tư vấn học tập, 
rèn luyện và các vấn đề xã hội liên quan.

- Tham dự các buổi làm việc, sinh hoạt của khoa và nhà trường liên quan đến công 
tác rèn luyện và học tập của SV nói chung và của lớp hay sinh viên của lớp SV được làm 
cố vấn.

Điều 8. Quyền của CVHT
- Có quyền kí duyệt bản đăng kí học tập của SV được phân công phụ trách cũng như 

không kí duyệt bản đăng kí đó nếu bản đăng kí không đáp ứng các quy định của nhà trường.
- Có quyền tham gia các phiên họp Hội đồng về đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, xét 

học bổng khi xem xét các vấn đề liên quan đến SV lớp mình phụ trách, có quyền phát biểu, 
phản biện, đề xuất ý kiến.

- Được các bộ phận chức năng trong trường, Ban cán sự lớp được cố vấn cung cấp 
các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác bằng văn bản liên quan đến lớp mình phụ trách 
để tham khảo.

- Được hưởng chế độ về giờ lao động theo quy định.
- Được chú ý xem xét thi đua, khen thưởng cùng các chế độ ưu tiên khác khi hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chương III
THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CỐ VẤN HỌC TẬP LÀM VIỆC VỚI LỚP

VÀ VỚI SINH VIÊN CỦA LỚP ĐƯỢC CỐ VẤN

Điều 9. Thời gian CVHT làm việc với lớp và với sinh viên
- Họp định kì hằng tháng với Ban Cán sự lớp được cố vấn.
- Họp định kì hằng quý với lớp được cố vấn.
- Tiếp SV của lớp được cố vấn theo các hình thức thích hợp (gặp trực tiếp tại công 

sở, trao đổi qua E-mail, điện thoại,…) theo lịch đã được công bố, đặc biệt chú ý vào thời 
gian đăng kí học tín chỉ lần 1 và lần điều chỉnh của mỗi một học kì chính hay học kì hè, dịp 
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xét thực hiện chính sách xã hội, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xét học bổng khuyến 
khích học tập và xét kết quả học tập, sơ kết, tổng kết học kì và năm học.

- Dự họp đại hội lớp, sơ kết, tổng kết lớp được cố vấn.
Điều 10. Nội dung CVHT làm việc với lớp và với sinh viên
- Phổ biến kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác của lớp trên cơ sở quán 

triệt thực hiện kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo của trường và của khoa.
- Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo, giới thiệu, phổ biến các học 

phần học tập trong học kì tương ứng với nhiệm kì cố vấn học tập, hướng dẫn SV đăng kí 
học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.

- Quán triệt thực hiện các chủ trương, các nhiệm vụ, các cuộc vận động nhằm xây 
dựng tập thể lớp sinh viên theo kế hoạch của nhà trường, thông báo tình hình chung về hoạt 
động rèn luyện, học tập của lớp sinh viên được cố vấn.

- Cụ thể hoá những nhiệm vụ của CVHT đã được nêu ở Điều 5, chú trọng thực hiện 
các nội dung nhiệm vụ đó dịp đầu kì học, dịp sơ kết học kì 1 và dịp tổng kết năm học.

Chương IV
QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 11. Quyền lợi
- CVHT được hưởng các quyền lợi theo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- CVHT được hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.
- CVHT được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và của nhà trường.
Điều 12. Khen thưởng và kỉ luật
- CVHT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học được Hiệu trưởng tuyên 

dương hoặc được chú ý xem xét danh hiệu thi đua và khen thưởng công tác hằng năm.
- CVHT không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phê bình hoặc xét các hình thức kỉ luật 

theo quy định của nhà trường.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực
- Quy định này có hiệu lực từ năm học 2010-2011.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hay bất hợp lí ở điều khoản nào, 

trên cơ sở ý kiến của giảng viên, viên chức, đơn vị và SV, Quy định sẽ được xem xét, sửa 
đổi bổ sung.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành
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- Trưởng các đơn vị và toàn thể viên chức trong trường có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quy định này.

- Tất cả các lớp SV hệ chính quy và SV hệ chính quy trong trường chịu trách nhiệm 
thi hành quy định này./.
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QUY ĐỊNH
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

(Ban hành kèm theo quyết định số 931/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 22/8/2016 và Quyết định 
497/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Quy định này xác định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy, bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân 
loại và quy trình đánh giá; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả; tổ chức thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ ở Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của người học
1. Thực hiện nghiêm túc quy trình và các tiêu chí đánh giá trong quy định này; đảm 

bảo khách quan, công khai, công bằng, chính xác.
2. Đảm bảo yếu tố bình đẳng, dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của người được 

đánh giá.
3. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ các bộ phận, các đơn vị có liên quan trong nhà trường 

tham gia công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
Điều 3. Nội dung đánh giá và thang điểm
1. Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá ý thức, thái độ các 

mức điểm đạt được trên các mặt:
a) Ý thức tham gia học tập;
b) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;
c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;
d) Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng;
e) Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong 

nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên.
2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100 với các tiêu chí và mức điểm 

chi tiết phù hợp với các nội dung đánh giá và không vượt quá khung điểm của quy định này.

Chương II
KHUNG ĐIỂM VÀ CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Điều 4. Khung điểm và căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện Quy ước: cộng điểm 
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(+), trừ điểm (-), điểm (đ)
1. Đánh giá ý thức tham gia học tập, khung điểm 0-20đ
1.1. Ý thức và thái độ học tập, khung điểm 0-8đ
a. Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra: (+) 6đ (Nếu vi phạm không được điểm của 

mục này)
b. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm học tập, nội quy, quy 

chế học tập, các buổi sinh hoạt lớp: (+) 2đ
1.2. Tham gia thi Olympic các môn học, khung điểm 0-3đ 
a. Đạt giải cấp trường: (+) 3đ;
b. Đạt giải cấp khoa: (+) 2đ.
1.3. Tham gia nghiên cứu khoa học, khung điểm 0-3đ
a. Đạt giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường: (+) 3đ;
b. Có bài đăng trên Kỷ yếu Hội nghị khoa học cấp khoa: (+) 2đ.
1.4. Kết quả học tập, khung điểm 0-6đ
Điểm trung bình chung trong học kỳ đạt từ 2.00-2.49; từ 2.50-3.19; từ 3.20-3.59; từ 

3.60 trở lên: +3, +4, +5, +6 điểm.
2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy định của trường, khung điểm 

0-25đ.
2.1. Ý thức chấp hành nội quy, quy định, khung điểm 0-20đ.
a. Chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường: (+) 20đ;
b. Không họp Lớp ngành học, Lớp học phần, Chi đoàn, Chi hội (mỗi lần vắng 

không có lý do chính đáng): (-) 2đ;
c. Một lần bị kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo: (-) 10đ, (-) 15đ;
d. Không tham gia Bảo hiểm Y tế: (-) 5đ.
2.2. Đánh giá kết quả chấp hành nội quy, quy định của ký túc xá và khu ngoại 

trú, khung điểm 0-5đ.
a. Chấp hành tốt nội quy, quy định của Ký túc xá: (+) 5đ;
b. Chấp hành tốt nội quy, quy định của Khu ngoại trú: (+) 5đ;
3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn 

nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, khung điểm 0-20đ.
3.1. Ý thức tham gia các hoạt động, khung điểm 0-10đ
a. Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội và các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do trường và các đơn vị trực 
thuộc tổ chức: (+) 8đ;

b. Tham gia các Câu lạc bộ (Đội) trực thuộc Khoa, Trường (có Quyết định thành 
lập): (+) 1đ, (+) 2đ;

3.2. Kết quả tham gia các hoạt động, khung điểm 0-10đ
a. Không vi phạm pháp lệnh và các quy định về phòng chống ma túy và các tệ nạn 
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xã hội khác: (+) 5đ;
b. Số bài viết được Đài phát thanh trường sử dụng đạt từ 5 bài trở lên trong học kỳ: 

(+) 3đ;
c. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Phát thanh viên: (+) 3đ;
d. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các Câu lạc bộ (Đội) trực thuộc Khoa, Trường: 

(+) 2đ, (+) 3đ;
e. Đạt giải trong các cuộc thi Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - NVSP cấp Khoa, cấp 

Trường (cấp huyện): (+) 4đ, (+) 5đ
f. Có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được 

biểu dương, khen thưởng (có QĐ khen thưởng): (+) 3đ.
g. Không làm bài thu hoạch Công dân - HSSV trong học kỳ: (-) 5đ.
4. Đánh giá ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng, khung điểm 0-25đ.
4.1. Chấp hành tốt và có ý thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; Có tinh thần đoàn kết, 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, gắn bó với tập thể, với cộng đồng (có xác nhận của nơi cư trú): 
(+) 17đ;

4.2. Được biểu dương, khen thưởng trong việc tham gia các hoạt động xã hội; Có 
tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn (Có Quyết định khen 
thưởng): (+) 3đ

4.3. Có chứng nhận đã tham gia hiến máu nhân đạo trong học kỳ: (+) 5đ.
5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, 

tổ chức trong nhà trường; đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu 
khoa học, khung điểm: 0 -10đ

5.1. Là cán bộ lớp tín chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận: (+) 3đ;
5.2. Là cán bộ lớp ngành học, BCH chi đoàn, chi hội, Tổ trưởng (tổ phó và tương 

đương) các CLB (Đội) hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận: (+) 5đ;
5.3. Là UV BCH Liên chi Đoàn - Liên chi Hội, Ban Chủ nhiệm các CLB (Đội) hoàn 

thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận: (+) 7đ
5.4. Là UV BCH Đoàn trường - BCH Hội Sinh viên trường hoàn thành tốt nhiệm 

vụ và được tập thể ghi nhận: (+) 10đ.
5.5. Đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp thành phố, cấp Trung ương” 

cộng tương ứng: +5, +7, +10 điểm.
5.6. Đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”: (+) 10đ
5.7. Đạt thành tích trong các kỳ thi Olympic-NCKH, Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao:    
5.7a. Đạt giải cấp tỉnh, thành phố, khu vực: (+) 7đ
5.7b. Đạt giải cấp Quốc gia: (+) 10đ
5.8. Có bài đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia, Tạp chí khoa học (Được 

tính điểm theo quy định của HĐCDGSNN): (+) 10đ
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Chương III
PHÂN LOẠI VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Điều 5. Phân loại kết quả rèn luyện
Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.
a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;
b) Từ 80 đến 89 điểm: loại tốt;
c) Từ 65 đến 79 điểm: loại khá;
d) Từ 50 đến 64 điểm: loại trung bình;
đ) Từ 35 đến 49 điểm: loại yếu;
g) Dưới 35 điểm: loại kém.
Điều 6. Phân loại để đánh giá
1. Trong thời gian Sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn 

luyện không được vượt quá loại khá.
2. Trong thời gian Sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện 

không được vượt quá loại trung bình.
3. Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong 

thời gian bị đình chỉ.
4. Sinh viên bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.
5. Sinh viên hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của 

khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ 
sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá 
rèn luyện tại kỳ bổ sung.

6. Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh 
gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt 
động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, 
động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến 
bộ của Sinh viên tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

7. Sinh viên nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết 
quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

8. Sinh viên đồng thời học hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn 
luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý 
chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất 
đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục được đánh giá kết quả rèn 
luyện của người học.

9. Sinh viên chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại 
học thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo 
dục đại học mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.
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Điều 7. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
1. Sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm 

được quy định trong Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện ban hành kèm theo quy định này.
2. Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức 

điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải 
được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo.

3. Cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp và chuyển kết quả lên Hội đồng đánh 
giá kết quả rèn luyện của người học cấp khoa (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp khoa).

4. Hội đồng đánh giá cấp khoa họp xét, thống nhất, báo cáo Trưởng khoa thông qua 
và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp trường (sau đây 
gọi tắt là Hội đồng cấp trường).

5. Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định 
công nhận kết quả.

6. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của người học phải được công bố công khai 
và thông báo cho người học biết trước 7 ngày trước khi ban hành quyết định chính thức.

Điều 8. Thời gian đánh giá
1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được tiến hành định kỳ theo học 

kỳ, năm học và toàn khóa học.
2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi 

tiết của trường.
3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ 

của năm học đó.
4. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ 

của khóa học.

Chương IV
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Điều 10. Hội đồng đánh giá kết quả điểm rèn luyện
1. Cấp khoa
* Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa ủy 

quyền.
- Các ủy viên: Trợ lý Tổ chức, cố vấn học tập, đại diện Liên chi đoàn, Liên chi Hội 

sinh viên, ban cán sự lớp.
* Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa:
- Căn cứ đề nghị của tập thể đơn vị lớp sinh viên, giúp Trưởng khoa đánh giá chính 

xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng sinh viên trong khoa;
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- Chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc xét kết quả rèn luyện của sinh viên 
thuộc khoa quản lý.

2. Cấp trường
* Thành phần Hội đồng cấp trường gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy 

quyền.
- Thường trực Hội đồng: Lãnh đạo phòng Công tác chính trị - HSSV.
- Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban có liên quan, đại diện Đoàn 

Thanh niên và Hội Sinh viên cấp trường.
* Nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường: căn 

cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, tiến hành xem xét, 
đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên, đề nghị Hiệu trưởng công nhận.

- Trên cơ sở kết quả xét điểm rèn luyện của Hội đồng cấp khoa, Hội đồng cấp trường 
giao cho Thường trực hội đồng kiểm tra, báo cáo Chủ tịch hội đồng để Chủ tịch hội đồng 

trình Hiệu trưởng ký công nhận. Hội đồng cấp trường chỉ họp khi có trường hợp đặc biệt.
Điều 11. Sử dụng kết quả rèn luyện
 1. Kết quả đánh giá điểm rèn luyện từng học kỳ, năm học được lưu trong hồ sơ 

quản lý sinh viên của Nhà trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen 
thưởng-kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, 
miễn giảm chi phí dịch vụ và học tập.

 2. Kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học được lưu trong hồ sơ quản lý sinh 
viên của Nhà trường, làm căn cứ để xét tốt nghiệp, làm luận văn tốt nghiệp.

 3. Kết quả đánh giá điểm rèn luyện được ghi chung vào bảng điểm tốt nghiệp, được 
lưu vào hồ sơ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

 4. Sinh viên có kết quả tốt nghiệp xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương 
khen thưởng.

 5. Sinh viên bị xếp loại yếu, kém hai học kỳ liên tiếp phải ngừng học ít nhất một 
học kỳ ở kỳ học tiếp theo và nếu bị xếp loại yếu, kém ở hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai sẽ 
bị buộc thôi học.

Điều 12. Phân cấp quản lý và thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện
1. Các khoa
-  Phân công giảng viên cố vấn học tập cho tất cả các lớp theo quy định của Nhà 

trường.
-  Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa để giúp 

Trưởng khoa xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên.
-  Cung cấp danh sách ban Cán sự lớp hoàn thành nhiệm vụ; danh sách sinh viên bị 

xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế, quy định của trường; vi phạm các chính sách pháp luật 
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của Đảng và Nhà nước để làm căn cứ cộng, trừ điểm rèn luyện.
-  Căn cứ kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên để xét học tiếp, xét tốt nghiệp, 

ghi vào hồ sơ tốt nghiệp ra trường của sinh viên.
2. Các đơn vị liên quan
a. Phòng CTCT-HSSV
- Tiếp nhận Hồ sơ đánh giá, kiểm tra, báo cáo và tổng hợp kết quả từ Hội đồng cấp 

khoa; Tổ chức các buổi họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường; 
Ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên trên cơ sở kết luận của Hội đồng 
cấp trường; Giải quyết khiếu nại, đánh giá bổ sung của sinh viên.

- Xét các trường hợp ngừng học, buộc thôi học do kết quả rèn luyện yếu, kém; 
Khen thưởng các trường hợp xếp loại rèn luyện xuất sắc toàn khóa học trên cơ sở đề nghị 
của các đơn vị.

- Căn cứ kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên để xét học bổng khuyến khích học 
tập, xét học bổng khuyến học.

b. Phòng Đào tạo
Căn cứ kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên để xét học tiếp, xét tốt nghiệp, ghi 

vào bảng điểm tốt nghiệp ra trường của sinh viên.
c. Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT
Cung cấp cho các đơn vị danh sách sinh viên có công trình NCKH theo từng học 

kỳ; danh sách sinh viên có bài tham luận, báo cáo tại Hội thảo NCKH, bài viết được đăng 
trên tạp chí khoa học, tập san,...

d. Phòng Tài vụ
Cung cấp cho các đơn vị danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí 

theo quy định.
đ. Ban Quản lý KTX
- Tổ chức đánh giá tình hình sinh viên thực hiện Quy chế công tác sinh viên Nội trú 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Nhà trường theo từng học kỳ.
- Từng học kỳ cung cấp danh sách sinh viên không hoàn thành phí ký túc xá theo 

quy định.
e. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Cuối mỗi học kỳ cung cấp cho các đơn vị:
- Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên 

tổ chức, sinh viên có thành tích tốt, sinh viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công tác 
tổ chức.

- Danh sách cán bộ Đoàn, Hội, ban điều hành Câu lạc bộ, đội, nhóm hoàn thành 
nhiệm vụ.

- Danh sách cán bộ Đoàn, Hội được biểu dương khen thưởng.
Điều 13. Quyền khiếu nại
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Sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu 
thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận được đơn khiếu nại, nhà 
trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định hiện hành./.



Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính 
quy
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QUY ĐỊNH
Xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập 

đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường ĐHSP Hà Nội 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1712/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 27 tháng 10 năm 2021       

 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập (KKHT) đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Quy định chung về Học bổng KKHT
1. Học bổng KKHT được cấp cho sinh viên đang theo học trong thời gian thiết kế 

cho chương trình đào tạo thứ nhất ở bậc đại học. Thời gian tạm dừng, kéo dài thời gian học 
không được xét, cấp học bổng KKHT.

2. Học bổng KKHT được xét, cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học 
(với các ngành có đào tạo học kỳ 3 thì kết quả học tập trong học kỳ 3 sẽ được tính gộp vào 
học kỳ 2 của năm học).

3. Đối với các lớp đại trà: Quỹ học bổng KKHT được cấp tối thiểu bằng 8% nguồn 
thu học phí và ngân sách nhà nước cấp bù học phí. Chỉ tiêu học bổng KKHT được xác định 
theo từng khóa học, ngành học của các khoa trong từng học kỳ.

4. Đối với các lớp chất lượng cao thí điểm, lớp dạy học chuyên ngành bằng tiếng 
Anh: Quỹ học bổng KKHT được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ người học của Nhà trường. 
Chỉ tiêu học bổng KKHT được xác định theo tỉ lệ 05 sinh viên/01 suất (Nếu dư 03 SV trở 
lên thì được thêm 01 suất).

5. Học bổng KKHT có 3 mức:
- Học bổng loại Khá: Được xác định bằng mức trần đóng học phí hàng tháng hệ đại 

học chính quy trong năm học.
- Học bổng loại Giỏi: Bằng 1,2 lần mức học bổng loại Khá.
- Học bổng loại Xuất sắc: Bằng 1,5 lần mức học bổng loại Khá.
Điều 3. Nguyên tắc xét, cấp học bổng KKHT
1. Sử dụng kết quả học tập và kết quả rèn luyện để xét, cấp học bổng KKHT ở học 

kỳ tương ứng.
2. Điểm xét học bổng KKHT được tính theo thang điểm 5 và làm tròn đến 2 chữ số 

sau dấu phẩy theo công thức sau:
Điểm xét học bổng KKHT = Điểm trung bình chung học tập + (Điểm rèn luyện : 

100)
Trong đó:
- Điểm trung bình chung học tập để xét, cấp học bổng KKHT là điểm trung bình 

chung các học phần trong học kỳ (không bao gồm các môn học: Giáo dục Thể chất, Giáo 
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dục quốc phòng - An ninh, các môn học cấp chứng chỉ, học cải thiện, học lại). Cụ thể như 
sau:

+ Số tín chỉ môn học trong học kỳ xét phải đạt tối thiểu 15 tín chỉ hoặc bằng số tín 
chỉ tối đa mở cho ngành học đó ở mỗi học kỳ nếu số tín chỉ tối đa mở cho ngành học đó 
trong học kỳ nhỏ hơn 15 tín chỉ.

+ Với những sinh viên có số tín chỉ môn học lần đầu học và thi ít hơn số tín chỉ quy 
định ở học kỳ xét học bổng KKHT (do đã học vượt một số môn) thì sinh viên đó vẫn được 
dự xét học bổng KKHT nếu thoả mãn 2 điều kiện: học tối thiểu 8 tín chỉ trong học kỳ và 
số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét ít nhất bằng số tín chỉ quy định theo chương trình đào 
tạo chuẩn của ngành học đó. 

- Điểm trung bình chung trong học kỳ đạt từ 2.50 trở lên, trong đó không có học 
phần nào dưới điểm C.

- Điểm rèn luyện trong học kỳ xét học bổng KKHT đạt từ Khá trở lên.
3. Kỷ luật: Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ.
4. Đối với học kỳ 2 của sinh viên năm thứ 4, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện 

của học kỳ 1 để cấp học bổng KKHT. Nếu trong học kỳ 2, sinh viên không bị xử lý kỷ luật 
từ khiển trách trở lên sẽ được cấp học bổng KKHT như học kỳ 1.

5. Kết quả học tập và kết quả rèn luyện được xác định theo các quy định hiện hành 
của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

6. Không xét học bổng KKHT đối với sinh viên học quá thời gian thiết kế của 
chương trình đào tạo chuẩn.

7. Các trường hợp khác sẽ do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
Điều 4. Tiêu chuẩn, thứ tự xét, cấp học bổng KKHT
1. Tiêu chuẩn học bổng KKHT

Loại học bổng Điểm TBC học tập Điểm rèn luyện

Xuất sắc Xuất sắc (3.60-4.00) Xuất sắc (90-100)

Giỏi
Xuất sắc (3.60-4.00) Tốt (80-89)

Giỏi (3.20-3.59)
Xuất sắc (90-100)

Tốt (80-89)

Khá

Xuất sắc (3.60-4.00)
Khá (65-79)

Giỏi (3.20-3.59)

Khá (2.50-3.19)

Xuất sắc (90-100)

Tốt (80-89)

Khá (65-79)
2. Thứ tự xét, cấp học bổng KKHT

- Điểm xét học bổng KKHT được sắp xếp theo ba danh sách với ba mức thứ tự 
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(Xuất sắc, Giỏi, Khá) được quy định tại Điều 3 của Quy định này. Trong mỗi mức, sinh viên 
được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Học bổng KKHT sẽ được xét, cấp cho sinh viên theo thứ tự danh sách Xuất sắc, 
Giỏi, Khá cho đến khi hết quỹ học bổng được phân bổ.

- Nếu sinh viên có điểm xét học bổng KKHT bằng nhau thì ưu tiên sinh viên có số 
tín chỉ tích lũy trong học kỳ nhiều hơn; thành tích trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic; 
con gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ; sinh viên là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có 
điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước; con hộ nghèo, khuyết 
tật; thành tích của sinh viên trong công tác Đoàn - Hội.

- Các trường hợp khác sẽ do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
Điều 5. Quy trình xét, cấp học bổng KKHT
1. Đầu năm học, Phòng Tài vụ xây dựng quỹ, định mức học bổng KKHT trong từng 

năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Phòng CTCT-HSSV phân bổ chỉ tiêu học bổng KKHT theo số lượng sinh viên 

của các đơn vị theo khóa học, ngành học của từng học kỳ.
3. Kết thúc học kỳ, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, các khoa, 

viện, trung tâm (sau đây gọi chung là các khoa) tiến hành họp xét học bổng KKHT theo thứ 
tự Xuất sắc, Giỏi, Khá (theo điểm xét học bổng KKHT) đến hết quỹ học bổng KKHT đã 
được phân bổ theo từng khóa học, ngành học. 

Hội đồng xét học bổng KKHT cấp khoa bao gồm: Trưởng khoa hoặc Phó Trưởng 
khoa được Trưởng khoa ủy quyền, Trợ lý giáo vụ, Trợ lý tổ chức, Trợ lý học tập, Cố vấn 
học tập, Bí Thư Liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng.

4. Các khoa công khai danh sách sinh viên được xét học bổng đến toàn thể sinh viên 
trong khoa trong thời gian 01 tuần. Sau đó, gửi biên bản họp, bảng tổng hợp và danh sách 
sinh viên đề nghị xét, cấp học bổng KKHT về Phòng CTCT-HSSV.

5. Phòng CTCT-HSSV kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh sách, thông qua Hội đồng 
xét, cấp học bổng KKHT cấp trường và trình Hiệu trưởng ra quyết định.

Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT cấp trường bao gồm: Hiệu trưởng hoặc phó 
Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Sinh viên; 
Lãnh đạo các Phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo, Tài vụ, TC-HC; Lãnh đạo, Trợ lý tổ chức và 
Trợ lý giáo vụ các khoa.

Điều 6. Hiệu lực thi thành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ học kỳ 1, năm học 2021-2022. Các quy định trước 

đây có liên quan đến xét, cấp học bổng KKHT đối với sinh viên đại học chính quy Trường 
ĐHSP Hà Nội 2 đều không còn hiệu lực.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy định này do Hiệu trưởng 
quyết định.



Quy định bảo lưu, thôi học, chuyển trường, buộc thôi 
học.
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QUY ĐỊNH
Nghỉ học tạm thời, trở lại học tập, chuyển trường, 

xin thôi học, buộc thôi học của người học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2099/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 09 tháng 12 năm 2021  

 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Điều 1. Nghỉ học tạm thời
1. Đối tượng
- Được điều động vào các lực lượng vũ trang (có giấy gọi nhập ngũ);
- Được cơ quan có thẩm quyền điều động đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải 

đấu quốc tế (có minh chứng kèm theo);
- Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài (có chứng nhận của cơ sở 

khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ y tế);
- Do nhu cầu cá nhân khác: Trường hợp này, người học phải có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền và phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp 
bị buộc thôi học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và phải đạt điểm trung bình chung 
tích lũy không dưới 2.0 (Theo thang điểm 4). Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá 
nhân được tính vào thời gian học chính thức theo quy định.

2. Quy định chung
- Không giải quyết nghỉ học tạm thời với lý do củng cố kiến thức hoặc ôn thi để thi 

lại trường khác, ngành khác.
- Thời gian tối đa xin nghỉ học tạm thời là 02 học kỳ/lần; không quá 02 lần/khóa học.
3. Quy trình
- Người học nộp đơn xin nghỉ học tạm thời về Khoa/Viện/Trung tâm (đơn vị đào tạo) 

theo mẫu (Mẫu đơn được đăng tải trên website của Nhà trường). Đơn phải có đầy đủ xác nhận 
của các đơn vị có liên quan và giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền kèm theo. 

- Đơn vị đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và chuyển về Phòng CTCT-
HSSV đề nghị Nhà trường ra quyết định. 

Điều 2. Trở lại học tập
1. Đối tượng
Người học đã hết thời gian xin nghỉ học tạm thời hoặc dừng tiến độ học tập hoặc 

kỷ luật có thời hạn.
2. Quy trình
- Người học viết đơn xin trở lại học tập theo mẫu (Mẫu đơn được đăng tải trên 

website của Nhà trường), có đầy đủ xác nhận theo yêu cầu trong đơn và phải có xác nhận 
của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành pháp luật của nhà nước và các quy định của 
địa phương.

 - Đơn vị đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và chuyển về Phòng CTCT-
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HSSV đề nghị Nhà trường ra quyết định.
Điều 3. Chuyển trường
1. Người học được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau
- Đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khoá, ngành 

tuyển sinh của trường chuyển đến.
- Trường chuyển đến có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, chưa vượt quá năng lực 

đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.
2. Người học không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau
- Năm thứ nhất và năm cuối khóa. Việc xếp trình độ năm học căn cứ số tín chỉ tích 

lũy được từ đầu khóa học.
- Không còn đủ thời gian học tập theo quy định.
- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
3. Quy trình
- Người học xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của 

Nhà trường (Mẫu đơn được đăng tải trên website của Nhà trường);
- Hiệu trưởng trường có người học xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không 

tiếp nhận, quyết định việc tiếp tục học tập, công nhận các học phần mà người học chuyển 
đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương 
trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Điều 4. Xin thôi học
1. Đối tượng
 - Xin thôi học để đi học trường khác, ngành khác.
- Xin thôi học để đi làm.
 - Xin thôi học vì lý do bệnh tật, ốm đau phải điều trị dài ngày.
- Xin thôi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
2. Quy trình
- Người học viết đơn xin thôi học theo mẫu (Mẫu đơn được đăng tải trên website 

của Nhà trường) và nộp về đơn vị đào tạo có đầy đủ xác nhận theo yêu cầu trong đơn. 
- Đơn vị đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và chuyển về Phòng CTCT-

HSSV đề nghị Nhà trường ra quyết định.
3. Quy định chung 
Người học xin thôi học được nghỉ học tối đa là 01 tuần trong khi chờ Quyết định 

của Nhà trường kể từ ngày nộp đơn và phải hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của người 
học theo các quy định hiện hành trước khi rút hồ sơ.

Điều 5. Buộc thôi học
1. Buộc thôi học do nghỉ học dài ngày không có lý do
a) Đối tượng
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 - Người học nghỉ học không lý do quá 02 tháng;
- Người học quá hạn 2 tháng không làm thủ tục trở lại học tập sau khi hết thời hạn 

nghỉ học tạm thời, tạm dừng tiến độ học tập hoặc đình chỉ học tập có thời hạn.
b) Quy trình 
- Đối với sinh viên: Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

sinh viên và gia đình theo các khoảng thời gian được quy định trong “Quy định công tác 
sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” ở Trường ĐHSP Hà Nội 2. Khi gửi thông báo 
lần thứ 3 mà đơn vị đào tạo không nhận được phản hồi nào từ phía gia đình sinh viên, Hội 
đồng kỷ luật của đơn vị đào tạo họp xét kỷ luật sau khi có đề nghị từ cuộc họp xét kỷ luật 
từ cấp lớp (trong trường hợp khóa học mà sinh viên vi phạm đã tốt nghiệp thì sẽ triệu tập 
Liên chi đoàn họp xét kỷ luật sinh viên đó) sau đó gửi báo cáo đề nghị buộc thôi học về 
Phòng CTCT-HSSV.

- Đối với học viên: Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm báo cho học viên theo các 
mốc 01 tuần, 01 tháng và 02 tháng. Khi gửi thông báo lần thứ 3 mà đơn vị đào tạo không 
nhận được phản hồi nào từ phía học viên, Hội đồng kỷ luật của đơn vị đào tạo họp xét kỷ 
luật sau đó gửi báo cáo đề nghị buộc thôi học về Phòng CTCT-HSSV.

- Căn cứ đề nghị của đơn vị đào tạo, Phòng CTCT-HSSV sẽ trình Hiệu trưởng ra 
quyết định buộc thôi học.

c) Thời hạn nhận lại hồ sơ
Người học bị buộc thôi học chỉ được nhận lại hồ sơ sau khi hoàn thành trách nhiệm, 

nghĩa vụ của người học theo các quy định hiện hành.
2. Buộc thôi học do vi phạm kỷ luật
a) Đối tượng
Người học vi phạm các Quy định đào tạo của Nhà trường mà Hội đồng kỷ luật đề 

nghị hình thức kỷ luật ở mức buộc thôi học.
b) Quy trình 
- Người học vi phạm kỷ luật phải làm bản tường trình, bản kiểm điểm tự nhận hình 

thức kỷ luật.
- Biên bản họp lớp với mức đề nghị kỷ luật của người học.
- Hội đồng kỷ luật của đơn vị đào tạo họp xét kỷ luật sau đó gửi biên bản và mức 

đề nghị hình thức kỷ luật về Phòng CTCT-HSSV.
- Căn cứ vào biên bản của đơn vị đào tạo, Phòng CTCT-HSSV trình Hiệu trưởng 

thành lập Hội đồng kỷ luật họp xét và ra quyết định kỷ luật buộc thôi học.
c) Thời hạn nhận lại hồ sơ
Người học bị buộc thôi học do vi phạm kỷ luật được nhận lại hồ sơ sau khi hoàn 

thành trách nhiệm, nghĩa vụ của người học theo các quy định hiện hành.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2021-2022. Các quy định trước đây có 



105

SỔ TAY SINH VIÊN 2022

liên quan đến nghỉ học tạm thời, trở lại học tập, chuyển trường, xin thôi học, buộc thôi học 
của người học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 đều không còn hiệu lực.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy định này do Hiệu trưởng 
quyết định.
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QUY ĐỊNH
Thời hạn và hình thức xử lý đối với người học

không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí, lệ phí ký túc xá đúng thời hạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 28/8/2015

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Nhà trường Quy định thời hạn và hình thức xử lý đối với người học không hoàn 
thành nghĩa vụ nộp học phí, phí ký túc xá đúng thời hạn như sau:

1. Quy định chung
- Sinh viên chính quy, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học) 

có nghĩa vụ nộp học phí, phí ký túc xá đầy đủ, đúng thời hạn theo Quy chế học sinh, sinh 
viên và Quy định của Nhà trường.

- Người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí được hoàn trả số tiền học phí 
đã đóng ngay sau khi có Quyết định của Hội đồng nhà trường họp xét duyệt miễn, giảm 
học phí của kỳ học đó.

- Người học có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khó khăn đột xuất làm đơn xin gia hạn 
(theo mẫu của Phòng CTCT-HSSV) nộp về Phòng CTCT-HSSV trước thời hạn ít nhất 10 
ngày để Nhà trường xem xét, giải quyết.

+ Người học không được gia hạn hai học kỳ liên tiếp, thời gian gia hạn tối đa 01 
tháng. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

+ Gia hạn nộp học phí, phí ký túc xá chỉ áp dụng cho học kỳ chính.
2. Địa điểm, thời hạn nộp học phí, phí ký túc xá
* Địa điểm: Nộp tiền học phí tại Phòng Tài vụ (Phòng 103 Nhà A1) nộp tiền phí ký 

túc xá (bao gồm tiền thuê phòng ở và tiền điện, nước) cho Tổ kế toán của Ban Quản lý Ký 
túc xá (Phòng trực ban, tầng 1 Ký túc xá S4).

* Thời hạn nộp học phí, phí ký túc xá:
- Sinh viên nộp theo học kỳ:
+ Học kỳ I: trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.
+ Học kỳ II: trước ngày 30 tháng 4 hằng năm.
+ Học kỳ phụ: trong vòng 02 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ phụ.
- Học viên, nghiên cứu sinh nộp cả năm học, nộp trước ngày 31 tháng 10 hằng năm.
3. Quy định xử lý đối với người học không nộp học phí, phí ký túc xá đúng 

thời hạn
3.1. Học phí
- Người học không nộp học phí đúng thời hạn phải chịu hình thức kỷ luật khiển 

trách theo Quy chế học sinh, sinh viên và không được ghi tên vào danh sách dự thi học phần 
không nộp học phí ở học kỳ tương ứng.

- Sau thời hạn 01 tháng, người học không nộp học phí phải chịu hình thức kỷ luật 
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cảnh cáo theo Quy chế học sinh, sinh viên và chỉ được học lại học phần không đóng học 
phí sau khi đã nộp học phí học phần đó.

- Người học không nộp học phí 2 học kỳ liên tiếp phải chịu hình thức kỷ luật dừng 
tiến độ học tập theo Quy chế học sinh, sinh viên, Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 
chính quy, chỉ được tiếp tục học tập khi đã hoàn thành việc nộp học phí.

- Người học xin gia hạn nộp học phí, khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa nộp học 
phí thì sẽ bị xử lý giống như trường hợp người học nộp chậm học phí quá 1 tháng và các 
trường hợp tương ứng, đồng thời kết quả các điểm thành phần của học phần nợ học phí 
không được công nhận.

- Người học chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí xin thôi học chỉ được nhận lại 
hồ sơ sinh viên khi đã hoàn thành việc nộp học phí và bồi hoàn kinh phí đào tạo nếu có.

3.2. Phí ký túc xá
- Người học không nộp phí ký túc xá đúng thời hạn phải chịu hình thức kỷ luật khiển 

trách; quá 01 tháng người học vẫn chưa nộp phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo theo Quy 
chế học sinh, sinh viên và không được tiếp tục ở ký túc xá.

- Người học xin gia hạn nộp lệ phí ký túc xá khi đã hết thời gian gia hạn vẫn chưa 
nộp thì sẽ bị xử lý giống như trường hợp nộp chậm quá 1 tháng và không được ở ký túc xá. 
Chỉ được trở lại ở ký túc xá khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí đã nợ.

- Người học chưa nộp phí ký túc xá xin thôi học chỉ được nhận lại hồ sơ sinh viên 
khi đã hoàn thành việc nộp phí và bồi hoàn kinh phí đào tạo nếu có.

4. Tổ chức thực hiện
- Các khoa, viện, trung tâm và Ban Quản lý Ký túc xá: thông báo nội dung quy định 

này đến từng người học; đôn đốc để người học hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn; xử lí 
và thông báo về gia đình, cơ quan của những người học chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học 
phí, phí ký túc xá.

- Phòng Tài vụ, Ban Quản lý Ký túc xá: trong vòng 01 tuần kể từ ngày hết hạn nộp 
học phí, phí ký túc xá gửi danh sách người học chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí, phí 
ký túc xá cho các Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV để cùng phối hợp xử lí theo 
quy định.

- Phòng Đào tạo: theo dõi và phối hợp với Phòng Tài vụ để đảm bảo thực hiện đúng 
quy định này.

- Phòng CTCT-HSSV: tuyên truyền, giới thiệu nội dung Quy định này trên website 
trường và sổ tay sinh viên; giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các Khoa về việc xử lý đối 
với người học không nộp học phí, phí ký túc xá đúng thời hạn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc nảy sinh, yêu cầu các đơn vị 
liên quan báo cáo Nhà trường để xem xét giải quyết.
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QUY ĐỊNH
Cấp và sử dụng thẻ sinh viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 14/02/2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng
1) Mục đích
- Việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên nhằm mục đích đảm bảo cho việc quản lý sinh 

viên của Trường theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tạo điều kiện nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện của 

sinh viên, góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và giúp cho công tác bảo 
vệ trật tự an toàn trong Trường được thuận lợi.

2) Phạm vi áp dụng
Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Các Quy định chung
1) Phạm vi sử dụng
- Trong trường: sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi sinh hoạt và học tập   tại Trường 

(ra vào các khu hành chính, giảng đường, thư viện, trong lớp học, đi thi…)
- Ngoài trường: sinh viên được sử dụng thẻ sinh viên để thực hiện các quyền ưu đãi, 

ưu tiên, theo các quy định của Nhà nước.
2) Thời hạn sử dụng
- Thẻ sinh viên chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian học tập tại Trường. Hết thời hạn 

khóa học, thẻ sinh viên không còn giá trị sử dụng.
- Thẻ sinh viên không có giá trị trong thời hạn bị kỷ luật, thời gian nghỉ học tạm thời 

hoặc các trường hợp thôi học, buộc thôi học, chuyển trường.
3) Hình thức và nội dung của thẻ sinh viên
- Hình thức và nội dung thẻ sinh viên theo quy định của Trường, bao gồm: họ tên 

sinh viên, mã số sinh viên, lớp, thời hạn sử dụng thẻ (thời hạn ghi trên thẻ là thời hạn tối đa 
của một khóa học).

- Thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện và thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam (VietinBank).

Điều 3. Cấp và thu hồi thẻ sinh viên
1) Cấp thẻ sinh viên lần đầu 
Sinh viên trúng tuyển vào Trường, trong vòng 8 tuần kể từ ngày nhập học sinh viên 

được cấp miễn phí lần đầu thẻ sinh viên để sử dụng trong toàn khóa học.
2) Cấp lại thẻ sinh viên
Nếu sai thông tin trên thẻ: sinh viên làm lại hồ sơ nộp lên Phòng CTCT-HSSV để 
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làm lại (miễn phí).
Nếu bị mất hoặc bị hỏng thẻ: sinh viên photo chứng minh nhân dân kèm chứng minh 

nhân dân bản gốc ra Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Xuân Hòa (Số 35 
đường Trường Chinh - Phường Xuân Hòa - TP. Phúc Yên) để làm thủ tục cấp lại.

3) Thu hồi thẻ sinh viên
Sinh viên xin thôi học, chuyển trường hoặc bị xử lý kỷ luật từ đình chỉ học tập đến 

buộc thôi học thì phải nộp lại thẻ cho Phòng CTCT-HSSV.
Điều 4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị
1) Trách nhiệm của sinh viên
- Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ được cấp và đeo thẻ sinh viên khi sinh hoạt, 

học tập tại Trường (ra vào các khu hành chính, giảng đường, thư viện, trong lớp học, đi 
thi,…).

- Không được sử dụng thẻ sinh viên của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng. 
Không được cho mượn hay thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ.

- Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Trường khi sử dụng thẻ để làm 
những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định sử dụng thẻ của Trường.

2) Trách nhiệm của Phòng CTCT-HSSV
- Phối hợp với các Khoa và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 

Phúc Yên để tổ chức việc in thẻ và cấp phát thẻ cho sinh viên.
- Thu hồi thẻ của các đối tượng sinh viên trong mục 3, điều 3 của Quy định này.
- Phổ biến Quy định này vào đầu khóa học. Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng quy định về sử dụng thẻ sinh viên.
3) Trách nhiệm của các đoàn thể, đơn vị khác
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: phối hợp với Phòng CTCT-HSSV để truyền thông 

Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên.
- Các Khoa: phổ biến quy định này tới toàn thể sinh viên. Thu hồ sơ làm thẻ, nhắc 

nhở và xử lý các sinh viên vi phạm quy định.
- Ban Bảo vệ, Phòng Thanh tra, Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên: kiểm tra, nhắc nhở 

để sinh viên thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thẻ theo Quy định này. Sinh viên không đeo 
thẻ thì không được vào các khu hành chính, giảng đường, thư viện của Trường.

Điều 5. Khen thưởng - Kỷ luật
- Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường, mỗi lần sinh viên không đeo thẻ 

sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện ở học kỳ vi phạm.
- Mọi hình thức vi phạm như cho mượn thẻ, đeo thẻ của người khác sẽ bị kỷ luật ở 

mức Khiển trách.
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Điều 6. Điều khoản thi hành
- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-02-2014.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi về 

Nhà trường (thông qua Phòng CTCT-HSSV) để Nhà trường xem xét, giải quyết.
- Trách nhiệm thi hành: trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này.
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QUY ĐỊNH
Về trang phục đối với người học ở trường ĐHSP Hà Nội 2

(Công văn số: 135/ĐHSPHN2-CTCTHSSV ngày 25 tháng 3 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội  2)

Trên cơ sở quy định về ứng xử văn hóa của viên chức và sinh viên được ban hành 
kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 4 tháng 2 năm 2011 của Hiệu trưởng, 
đồng thời nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, phong cách chuẩn mực trong trường ĐHSP Hà 
Nội 2, Nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (người học) hệ chính quy 
thực hiện quy định về trang phục như sau:

1. Quy định về trang phục
- Người học khi đến trường, thư viện phải đeo thẻ, mặc trang phục tự chọn đảm 

bảo: lịch sự, trang nhã, gọn gàng, kín đáo phù hợp với văn hóa truyền thống của người 
Việt Nam; đi giày hoặc dép có quai hậu; đầu tóc phải gọn gàng, không được nhuộm tóc lòe 
loẹt,…

- Thực hành thí nghiệm mặc áo bảo hộ theo quy định.
- Học thể dục, giáo dục quốc phòng mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.
- Các trang phục không được mặc khi đến trường, thư viện, phòng thí nghiệm và 

khu hành chính của trường gồm: quần lửng, quần sooc, quần áo ở nhà, quần áo không lịch 
sự, gây phản cảm, dép không có quai hậu.

2. Tổ chức thực hiện
- Các khoa, phòng Đào tạo và trung tâm GDQP-AN: phổ biến quy định về trang 

phục đến người học của đơn vị và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định này.
- Phòng CTCT-HSSV: Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện quy định về trang 

phục đối với sinh viên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch 
kiểm tra việc thực hiện quy định của nhà trường.

- Ban Bảo vệ, Phòng Thanh tra: kiểm tra việc thực hiện quy định này của người 
học. Nếu mặc không đúng quy định không cho vào giảng đường, thư viện và các khu hành 
chính của Trường.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.
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QUY TẮC ỨNG XỬ
của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 

(Ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 17 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử phù hợp với văn hóa, đạo đức, quy 

định của pháp luật.
2. Quy tắc này áp dụng cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh (sau đây gọi 

chung là “người học”) đang học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Mục đích
1. Quy định về chuẩn mực ứng xử của người học bao gồm thái độ, ứng xử, những 

việc nên và không nên làm nhằm đảm bảo kỷ cương, nề nếp và môi trường văn hóa trong 
Nhà trường.

2. Giúp người học nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm, định hướng các 
ứng xử theo tính nhân văn trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường.

3. Là cơ sở để Nhà trường giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và của Trường; đồng thời xử lý trách 
nhiệm khi người học vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập, rèn luyện và 
các mối quan hệ xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong Trường, góp 
phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

4. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, hiệu quả, hướng 
tới hoàn thiện đạo đức và nhân cách người học.

CHƯƠNG 2
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC

Điều 3. Trách nhiệm với bản thân và gia đình
1. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến 

danh dự bản thân và gia đình. Có lòng tự trọng, tự giác, có tính trung thực, khiêm tốn.
2. Sống có lý tưởng, có hoài bão (không trái với quy định của pháp luật). Có ý thức 

tự lập, tự phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện lối sống lành 
mạnh, giản dị, tiết kiệm.
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3. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình.
4. Thực hiện nghiêm túc những quy định của địa phương nơi cư trú.
Điều 4. Ứng xử với nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học
1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, Quy định về Công tác sinh viên, Quy 

định về Đánh giá kết quả rèn luyện và các quy định khác của trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội 2, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với người học.

2. Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến 
thức: Lắng nghe bài giảng, tích cực tham gia thảo luận trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời 
hạn các bài tập, đề tài khóa luận và các nhiệm vụ học tập được giao. Tích cực vận dụng sáng 
tạo kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

3. Trung thực, nghiêm túc, không gian lận dưới mọi hình thức trong học tập, trong 
các kỳ thi, kiểm tra. Nỗ lực hết mình hoàn thành tốt bài thi, bài kiểm tra để thể hiện sự tôn 
trọng nhà giáo, tôn trọng kiến thức và tôn trọng chính mình.

4. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí 
tuệ; không giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu trong nghiên cứu khoa học; luôn đấu tranh và 
không bao che, thỏa hiệp với những hành vi tiêu cực trong nghiên cứu khoa học và trong 
tất cả các hoạt động khác. 

5. Tham gia đầy đủ, tự giác, nhiệt tình và hiệu quả các hoạt động học tập, hoạt động 
xã hội vì cộng đồng và các phong trào thi đua để rèn luyện kỹ năng sống và học tập.

Điều 5. Ứng xử với bạn bè, người học khác trong Trường
1. Luôn tôn trọng, chân thành và thân thiện với bạn bè. Đoàn kết, cảm thông, chia 

sẻ trên tinh thần động viên, giúp đỡ cùng nhau học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống; 
không ganh ghét, đố kị, gây mất đoàn kết và những hiểu lầm không đáng có. 

2. Biết lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, lối sống của nhau. Tôn 
trọng về dân tộc, tôn giáo, giới tính, hoàn cảnh gia đình, xã hội, khiếm khuyết về cơ thể, thể 
lý, phong tục tập quán, vùng miền...

3. Lời nói, hành vi, cử chỉ phải có văn hóa; không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc 
phạm người học khác.

4. Không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân thể 
lẫn nhau. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai lầm, khuyết điểm.

5. Không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến 
danh dự, nhân phẩm người học khác.

6. Luôn thể hiện đức tính khiêm tốn, cầu thị trong học tập và rèn luyện.
Điều 6. Ứng xử với cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường
1. Kính trọng, lễ phép, đúng mực trong giao tiếp với cán bộ, giảng viên và nhân 

viên (sau đây gọi chung là “nhà giáo”) trong Trường. Thái độ khi chào hỏi, ngôn ngữ trong 
xưng hô thể hiện truyền thống “Tôn sư - Trọng đạo”.

2. Không sử dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử,... để phán xét, 
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bình luận không đúng sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, phê phán nhà giáo, ngành giáo dục.
3. Có thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng 

trước nhà giáo và các đơn vị, đoàn thể trong Trường. Thẳng thắn trao đổi, chân thành và 
trung thực để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của tập thể, của bản thân.

4. Tích cực hợp tác với nhà giáo trong mọi hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường. 
5. Không sử dụng cơ sở vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân nhằm mưu 

cầu sự thiên vị, lợi ích cho cá nhân, lợi ích nhóm.
6. Dũng cảm đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, những cá nhân lợi dụng công 

việc để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ thầy 
- trò. Mạnh dạn báo cáo và đề nghị Nhà trường làm sáng tỏ mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi 
ý tiêu cực của nhà giáo đối với người học.

Điều 7. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc tại Trường
1. Khi đoàn công tác hoặc khách đến thăm và làm việc tại Trường, người học cần 

có thái độ lịch sự, chào hỏi lễ phép, cởi mở khi giao tiếp.
2. Nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho 

phép và hiểu biết của bản thân khi khách có yêu cầu.
Điều 8. Ứng xử với cảnh quan môi trường, tài sản công
1. Trang phục, diện mạo của người học phải phù hợp với môi trường sư phạm. Đeo 

thẻ sinh viên khi đến trường. Nghiêm cấm mặc, trang điểm phản cảm, không phù hợp với 
thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc.

2. Không gây ồn ào, mất trật tự nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến khu vực làm 
việc, học tập của nhà giáo và người học.

3. Giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Không được có bất kỳ 
hành động trực tiếp hay gián tiếp gây ra thiệt hại về tài sản của Nhà trường. Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí.

4. Không hút thuốc lá, đồ uống có cồn và sử dụng các chất cấm trong Trường. 
Không đánh bạc dưới mọi hình thức. 

5. Không treo, dán băng rôn, áp phích, biểu ngữ,... khi chưa được sự đồng ý của 
Nhà trường.

6. Không buôn bán và phát hành các tài liệu, văn hóa phẩm độc hại, không truyền 
bá các hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong Trường.

7. Phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.
8. Có ý thức giữ gìn môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Không vi phạm các nội 

quy, quy tắc ở nơi công cộng và các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục mang bản sắc văn 
hóa dân tộc.
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CHƯƠNG 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện 
1. Trưởng các đơn vị quản lý người học, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội 

Sinh viên Trường có trách nhiệm triển khai phổ biến nội dung Quy tắc này đến toàn thể 
người học đang học tập trong Trường được biết và thực hiện.

2. Toàn thể người học đang học tập tại Trường đều phải có trách nhiệm thực hiện 
đúng, đồng thời vận động, nhắc nhở những người học khác thực hiện nghiêm túc các nội 
dung trong bộ Quy tắc ứng xử của người học.

3. Phòng CTCT-HSSV là đơn vị đầu mối triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện bộ Quy tắc này đối với người học đang học tập tại Trường.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện bộ Quy tắc, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc 
phát sinh, các cá nhân, đơn vị phản ánh về Phòng CTCT-HSSV để tổng hợp trình Ban Giám 
hiệu xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 10. Tổ chức đánh giá
1. Quy tắc ứng xử cho người học và Quy chế học sinh, sinh viên là cơ sở pháp lý để 

người học có thể thực hiện quyền cơ bản và chịu trách nhiệm về ứng xử trong học tập, rèn 
luyện tại Trường và trong các quan hệ xã hội.

2. Trong trường hợp người học có những ứng xử đáng khen, Nhà trường áp dụng 
các quy định về khen thưởng để vinh danh và tặng thưởng. Trong trường hợp người học 
có ứng xử không đúng quy tắc, Nhà trường áp dụng Quy chế học sinh, sinh viên để xử lý.

3. Những trường hợp vi phạm không thuộc phạm vi Quy tắc này ở từng mức độ sẽ 
được xem xét và xử lý theo pháp luật, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định 
khác của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
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QUY ĐỊNH
Ngoại trú của sinh viên hệ chính quy ở Trường ĐHSP Hà Nội 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 15/8/2011
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định ngoại trú của sinh viên (SV) hệ chính quy Trường Đại 

học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của SV ngoại trú; công tác SV 
ngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường và các đơn vị trong trường.

2. Quy định này áp dụng đối với SV hệ chính quy Trường ĐHSP Hà Nội 2 ngoại 
trú, các đơn vị trong trường có liên quan đến ngoại trú của SV hệ chính quy.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. SV ngoại trú là SV không ở trong khu nội trú của nhà trường.
2. Cư trú là việc thường trú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định 

trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Mục đích
Cụ thể hoá, giúp Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện tốt Quy chế ngoại trú của SV 

hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT 
ngày 19/10/2009 - cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong 
việc quản lý và hỗ trợ cho SV ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập 
và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho SV tham gia và phát huy được năng lực của 
mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ 
nạn xã hội ở nơi cư trú.

Điều 4. Yêu cầu của công tác SV ngoại trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phương.
2. Nắm được tình hình SV, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến 

SV ngoại trú.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, 

gia đình SV ngoại trú.
4. Hỗ trợ, giúp đỡ SV ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.
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Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 5. Quyền của SV ngoại trú
1. SV ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy định công 

tác SV Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa 

phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.
3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa 

phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến 
quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.

Điều 6. Nghĩa vụ của SV ngoại trú
1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy định công tác SV Trường 

ĐHSP Hà Nội 2.
2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy 

định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, 
bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về 
địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà 
trường trong thời hạn 20 ngày.

5. SV ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thường trú 
thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.

Chương III
CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 7. Công tác quản lý SV ngoại trú
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường về công tác ngoại 

trú của SV; hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học.
2. Lập kế hoạch hàng năm để thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú.
3. Lập sổ SV ngoại trú (Phụ lục số II) và dữ liệu điện tử SV ngoại trú, cập nhật đầy 

đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của SV ngoại trú.
Điều 8. Công tác phối hợp
1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình về nhà trọ 

để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho SV có nhu cầu.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, các ngành có 



118

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trường và chính quyền địa phương 
về tình hình SV ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến SV ngoại trú.

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, 
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan để tư 
vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của SV.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trường, tổ chức thực hiện công tác
ngoại trú của SV theo quy định tại chương III của Quy định này,
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý SV ngoại trú hàng năm của 

trường và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
3. Bố trí cán bộ làm công tác ngoại trú của SV.
4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong 
công tác ngoại trú của SV.

5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để tạo điều kiện cho 
SV ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

6. Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác ngoại trú của SV phù hợp với 
điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trong trường
1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và sơ kết 

hàng năm công tác ngoại trú của SV theo các nội dung của Quy định này và các quy định 
liên quan của địa phương như Quy định quản lý nhà trọ cho học sinh, sinh viên và Quy định 
phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.

2. Phòng CTCT-HSSV chủ trì thực hiện quy định tại khoản 1 của Điều này, phối 
hợp với các phòng, ban, đoàn thể trong trường và các đơn vị, đoàn thể ngành ở địa phương, 
các nhà trường đào tạo kiểm tra, đánh giá về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Phòng CTCT-HSSV, Ban Bảo vệ, Ban Quản lý khu nội trú sinh viên (KTX SV) 

và các khoa kịp thời báo cáo Trường để Trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
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các cơ quan có liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến SV ngoại trú.
2. Kết thúc năm học nhà trường tổng kết công tác SV ngoại trú, báo cáo cơ quan 

quản lý giáo dục trực tiếp, đồng thời gửi sở giáo dục và đào tạo địa phương để tổng hợp 
(Phụ lục số I).

Điều 12. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Nhà trường theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác 

ngoại trú của SV hàng năm.
2. SV ngoại trú vi phạm khoản 3 Điều 6 của Quy định này sẽ bị nhà trường xử lý 

kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm khoản 4 Điều 6 của Quy định này lần thứ nhất 
xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, các lần vi phạm tiếp theo trong năm học xử lý kỷ 
luật bằng hình thức cảnh cáo; các vi phạm khác theo Quy định này xử lý theo khung xử lý 
kỷ luật của Quy định công tác sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngoại trú của SV được xem xét 
khen thưởng theo quy định./.
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QUY ĐỊNH
Công tác sinh viên nội trú

(Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 15 tháng 8 năm 2011
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về công tác sinh viên nội trú ở Trường Đại học Sư phạm 

(ĐHSP) Hà Nội 2, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của sinh viên (SV) nội trú; nội dung công 
tác SV nội trú; hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú.

2. Quy định này áp dụng đối với SV ở trong Ký túc xá sinh viên (sau đây gọi chung 
là SV nội trú) của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Điều 2. Yêu cầu của công tác SV nội trú
1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với công an, chính 

quyền địa phương và gia đình SV, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến SV và 
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, văn hoá trong Ký túc xá sinh viên.

3. Khu nội trú hoặc ký túc xá sinh viên (sau đây gọi chung là ký túc xá sinh viên) 
phải có các điều kiện, tiện nghi tối thiểu bảo đảm nhu cầu ở, học tập, sinh hoạt của SV nội 
trú; thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Ký túc xá sinh viên
1. Ký túc xá sinh viên là nơi để SV tạm trú trong thời gian học tại trường, do nhà 

trường tổ chức quản lý.
2. Ký túc xá sinh viên phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên 

gọi và địa chỉ đầy đủ bằng tiếng Việt.
3. Ký túc xá sinh viên phải có nội quy đặt ở nơi dễ quan sát; có phòng trực, văn 

phòng làm việc của Ban quản lý Ký túc xá sinh viên; có các phương tiện để phục vụ thông 
tin, phát thanh tuyên truyền cho SV trong Ký túc xá sinh viên.

4. Nhà, phòng ở, phòng sinh hoạt chung phải có biển tên nhà, số phòng, biển tên 
các phòng sinh hoạt chung.

5. Không được tổ chức hoạt động mê tín, dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo dưới bất 
cứ hình thức nào trong Ký túc xá sinh viên.

6. Có khu trông, giữ các phương tiện giao thông của SV, bảo đảm an toàn, thuận 
tiện.

7. Có các loại hình dịch vụ và các điều kiện đảm bảo sinh hoạt của SV nội trú.
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Điều 4. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú
Khi tiếp nhận SV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở 

nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của Ký túc xá sinh viên thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng 
SV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh 
binh, người hưởng chính sách như thương binh, SV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách 
như thương binh, con của người có công.

3. SV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
5. Con mồ côi cả cha và mẹ.
6. SV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
7. SV nữ.
8. SV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

Hội sinh viên, Ký túc xá sinh viên hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 5. Quyền của SV nội trú
1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong 

Ký túc xá sinh viên theo hợp đồng nội trú đã ký với Trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên 
để phục vụ học tập và sinh hoạt.

2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường 
tổ chức trong Ký túc xá sinh viên.

3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong Ký túc xá 
sinh viên.

4. Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên và nhà trường các 
giải pháp để góp phần xây dựng Ký túc xá sinh viên văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề 
đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý Ký túc xá sinh viên của nhà trường 
giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV trong Ký túc xá 
sinh viên.

Điều 6. Nghĩa vụ của SV nội trú
1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu 

vắng mặt tại Ký túc xá sinh viên quá 1 ngày phải báo với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
2. Chấp hành các quy định của Ký túc xá sinh viên về việc tiếp khách trong phòng 

ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học 
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tập, sinh hoạt của SV khác trong phòng ở và Ký túc xá sinh viên. Đoàn kết thực hiện nếp 
sống văn minh, văn hóa trong Ký túc xá sinh viên.

3. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản 
chung trong Ký túc xá sinh viên.

4. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng.
5. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của Ký túc xá sinh viên phải bồi thường theo 

quy định của Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.
6. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong Ký túc xá sinh viên liên quan đến SV 

vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý Ký túc xá 
sinh viên.

7. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng 
chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà 
trường hoặc Ban quản lý Ký túc xá sinh viên tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Ký túc 
xá sinh viên văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Điều 7. Các hành vi SV nội trú không được làm
1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất 

trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và 
khu sinh hoạt chung của Ký túc xá sinh viên.

2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc 
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.

3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của Ký túc xá sinh viên khi chưa được phép của 
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên.

4. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất 
gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn 
phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của 
Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.

5. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị 
cấm khác trong Ký túc xá sinh viên.

Chương III
NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 8. Tiếp nhận SV vào ở nội trú
Căn cứ đơn xin ở nội trú của SV viết theo mẫu của nhà trường; đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại Điều 4 có xác nhận hợp lệ kèm theo và điều kiện của Ký túc xá sinh viên, 
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên xem xét, ký hợp đồng sắp xếp chỗ ở nội trú với SV.

Điều 9. Công tác quản lý SV nội trú
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của nhà trường về 
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công tác SV nội trú.
2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho SV ở nội trú với công an phường hoặc hướng 

dẫn SV làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật.
3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi SV nội trú, lập cơ sở dữ liệu điện tử 

theo dõi SV nội trú theo mẫu quy định (tại Phụ lục số II của Quy định này), cập nhật đầy 
đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của SV nội trú và cập nhật dữ liệu theo dõi SV nội trú vào 
phần mềm Quản lý sinh viên nội trú của Nhà trường.

4. Phân công cán bộ trực trong Ký túc xá sinh viên, cùng công tác bảo vệ 24/24 giờ 
trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
nội quy của SV trong Ký túc xá sinh viên và xử lý các vi phạm.

5. Tổ chức các hoạt động tự quản của SV để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm 
với bản thân và tôn trọng tập thể của SV nội trú.

6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban quản lý Ký túc xá sinh viên với đại diện SV 
nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của SV nội trú.

7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong Ký túc xá sinh viên về 
bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của Ký túc xá sinh 
viên.

Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh 
và các tệ nạn xã hội trong Ký túc xá sinh viên

1. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình 
hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của SV và các thiết bị khác trong Ký túc xá 
sinh viên.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội tự quản trong công tác đảm 
bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Ký túc xá sinh viên.

3. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt 
động tự quản của SV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Ký túc xá sinh viên.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn SV bảo đảm an ninh, trật tự, phòng 
chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

5. Định kỳ phun thuốc đề phòng dịch bệnh trong Ký túc xá sinh viên. Khi phát hiện 
dấu hiệu dịch bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương áp dụng các biện pháp xử 
lý kịp thời.

6. Có cán bộ y tế thường trực để thực hiện sơ cấp cứu ban đầu kịp thời cho SV nội 
trú.

Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho SV nội trú
1. Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, Internet, khu vui chơi, 

giải trí, thể thao trong Ký túc xá sinh viên phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu 
chính đáng của SV để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện cho SV nội trú.

2. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ 
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phục vụ SV nội trú.
3. Tổ chức nhà ăn, trung tâm dịch vụ, căng tin phục vụ cho SV nội trú thuận tiện, 

phù hợp với điều kiện kinh tế của SV, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khoẻ, kỹ năng sống, học tập, hướng 

nghiệp và việc làm cho SV trong khu vực nội trú.
5. Tùy điều kiện từng địa bàn, có thể tổ chức các khu vực hoặc phòng tự nấu ăn 

chung cho SV trong Ký túc xá sinh viên.
6. Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ SV trong Ký túc 

xá sinh viên.
Điều 12. Công tác phối hợp
1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện 

có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn Ký túc xá 
sinh viên, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong Ký túc xá sinh viên.

2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các 
tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức các hoạt động rèn luyện cho SV nội trú, thực 
hiện nếp sống văn minh trong Ký túc xá sinh viên.

Chương IV
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác SV nội trú của trường gồm có Hiệu trưởng, Ban 

quản lý Ký túc xá sinh viên, cán bộ làm công tác quản lý Ký túc xá sinh viên sinh viên, Phòng 
CTCT-HSSV, Phòng Quản trị Đời sống, Phòng Tài vụ, Phòng TC-HC, Ban Bảo vệ, Trạm Y 
tế và các Khoa.

Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trực tiếp quản lý công tác SV nội trú, Phòng 
CTCT-HSSV, Phòng Quản trị Đời sống, Phòng Tài vụ, Phòng TC-HC, Phòng Đào tạo 
(Trong trường hợp học viên sau đại học được ở trung Ký túc xá sinh viên), Ban Bảo vệ, 
Trạm Y tế và các Khoa tham gia quản lý công tác SV nội trú phù hợp chức năng, bảo đảm 
thực hiện các nội dung công tác SV nội trú theo quy định tại Quy định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường
1. Căn cứ quy định của Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác SV nội trú phù hợp 
với điều kiện cụ thể của trường và tổ chức thực hiện công tác SV nội trú theo quy định tại 
Chương III của Quy định này.

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý SV nội trú hàng năm của trường; 
kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng của Ký 
túc xá sinh viên.
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3. Xét duyệt danh sách SV thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú (nếu có), hỗ 
trợ SV khuyết tật, SV có điều kiện kinh tế khó khăn.

4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong 
công tác SV nội trú.

5. Quy định hoạt động của các Ký túc xá sinh viên do tổ chức, cá nhân xây dựng 
trong khuôn viên của nhà trường thực hiện theo quy định tại Chương III của Quy định này.

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác 
SV nội trú của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Nhà trường có trách nhiệm thực hiện sự kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác 
SV nội trú của Giám đốc sở giáo dục và đào trên địa bàn theo quy định tại Chương III của 
Quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm của Phòng CTCT-HSSV
1. Phòng CTCT-HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy định 

công tác SV hệ chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 
chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2. Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục 
toàn diện cho SV trong Ký túc xá sinh viên.

3. Phối hợp với Ban quản lý Ký túc xá sinh viên giải quyết kịp thời các vụ việc xảy 
ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật SV nội trú.

Điều 17. Ban quản lý Ký túc xá sinh viên
Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trực tiếp quản lý công tác SV nội trú, thực hiện các 

nội dung công tác SV nội trú theo quy định tại Chương III của Quy định này.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo
1. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên kịp thời báo cáo Trường để Trường kịp thời báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan những vụ việc nghiêm trọng xảy 
ra liên quan đến SV nội trú.

2. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên báo cáo định kỳ quý và kết thúc năm học tình 
hình SV nội trú với Trường để Trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có 
liên quan theo mẫu quy định (tại Phụ lục số I), báo cáo kết thúc năm học trước 30 tháng 6 
hàng năm.

Điều 19. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên và các đơn vị có liên quan theo thẩm quyền tổ 
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chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác SV nội trú. 
2. SV nội trú vi phạm các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 6 và Điều 7 của Quy định này, 

tùy theo mức độ sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu vi phạm lần 
1, cảnh cáo nếu vi phạm lần thứ 2 trở lên hoặc bị xem xét, chấm dứt hợp đồng ở Ký túc xá 
sinh viên. Những vi phạm khác xử lý kỷ luật theo quy định của Quy định SV hệ chính quy 
đối với SV chính quy, Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác SV nội trú được xem xét khen 
thưởng theo quy định./.
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PHẦN III

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN
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TRỢ CẤP XÃ HỘI

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội
a. Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc 

biệt khó khăn, vùng cao từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường.
Căn cứ để xác định là người dân tộc thiểu số là giấy khai sinh của sinh viên (hoặc 

giấy kết hôn của bố mẹ nếu giấy khai sinh bị thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người 
dân tộc thiểu số.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại 
các Quyết định số: 1791/2013/QĐ-TTg, 1049/2014/QĐ-TTg, 582/QĐ-UBDT, 582/2017/
QĐ-TTg.

b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu 
chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

c. Sinh viên bị tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 
23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% 
trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.

d. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập: Là những 
sinh viên mà gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo (hộ nghèo). Những sinh viên này 
phải có điểm TBC học tập trong học kỳ trước thời điểm xét từ Trung bình trở lên và điểm 
rèn luyện xếp loại Khá trở lên.

 2. Hồ sơ xét trợ cấp xã hội
a. Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc 

biệt khó khăn, vùng cao từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường:
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu, tải tại: http://tinchi.hpu2.edu.vn/);
- Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu gia đình (từ học kỳ thứ 2 trở 

đi sinh viên không phải nộp bản sao giấy khai sinh).
b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu 

chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên,
3. Trợ cấp xã hội
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa do cơ quan 

thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã cấp trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã 
(phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú.

Sinh viên bị tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 
23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% 
trở lên:

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);
- Biên bản giám định y khoa và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (phường) về hoàn 



129

SỔ TAY SINH VIÊN 2022

cảnh kinh tế khó khăn.
Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập mà gia đình 

thuộc diện hộ nghèo:
- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu);
Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo của năm do Ủy ban nhân dân xã cấp.
Quy trình thực hiện
Sinh viên tải mẫu đơn trên website của Trường http://hpu2.edu.vn/;
+ Điền đầy đủ thông tin vào đơn và hoàn thiện hồ sơ, nộp về Khoa (nộp cho thầy, 

cô Trợ lí tổ chức Khoa).
+ Các Khoa tập hợp và kiểm tra hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên, gửi 

bảng tổng hợp lên trường qua Phòng CTCT-HSSV. 
+ Nhà trường họp xét trợ cấp xã hội theo từng học kì. 
Thời gian sinh viên nộp hồ sơ: Học kỳ I: Từ ngày 05 - 30 tháng 9 hàng năm; Học 

kỳ II: Từ ngày 01 - 31 tháng 3 hàng năm.
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QUY ĐỊNH 
MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ THEO CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
(Kèm theo Quyết định số: 2259/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 20 tháng 12 năm 2021

của Hiệu trường Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính 

quy đang học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Đối tượng được miễn, giảm học phí
1. Miễn học phí
1.1. Sinh viên thuộc các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/

UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng;

1.2. Sinh viên khuyết tật; 
1.3. Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông 

bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ;

1.4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, 
Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.

- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định 
theo các văn bản hiện hành.

1.5. Sinh viên từ 16 đến 22 tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi 
chung là sinh viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). 

2. Giảm học phí
2.1. Giảm 70% học phí: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân 

tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền 
núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền.

2.2. Giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc 
mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Điều 3. Hồ sơ miễn, giảm học phí
Sinh viên thuộc các đối tượng ở Điều 2 có nhu cầu xét duyệt miễn, giảm học phí 

phải làm hồ sơ và nộp về các đơn vị đào tạo. Hồ sơ gồm có:
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- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 1.1: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc thân nhân của 
người có công với cách mạng.

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 1.2: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về 
việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 1.3: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận 
nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận.

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 1.4: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận 
của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 1.5: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Giấy xác 
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc xác nhận về đối tượng được bảo trợ xã hội theo 
quy định.

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 2.1: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận 
của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

- Sinh viên thuộc đối tượng ở Mục 2.2: Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Bản sao 
chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc 
mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

Lưu ý: 
- Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí được đăng tải trên website Nhà trường tại 

địa chỉ: hpu2.edu.vn.
- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí thuộc đối tượng ở Mục 1.3 thì phải nộp 

hồ sơ để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho từng học kỳ tương ứng. 
- Sinh viên thuộc các đối tượng khác chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu áp dụng 

cho cả thời gian học tập tại Trường.
Điều 4. Nguyên tắc miễn, giảm
- Miễn, giảm học phí xét theo từng học kỳ trong năm học và mỗi năm học xét 02 

học kỳ chính.
- Miễn, giảm học phí áp dụng trong suốt thời gian sinh viên học tập tại trường, trừ 

trường hợp có thay đổi về lý do miễn, giảm học phí.
- Trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách miễn, giảm học phí 

theo Quy định này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ 
cao hơn thì sinh viên được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật 
khác.

- Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với các trường hợp đang hưởng lương và 
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sinh hoạt phí khi đi học.
- Nếu sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ 

sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì chỉ được hưởng một 
chế độ ưu đãi.

- Không áp dụng miễn, giảm học phí trong thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học 
hoặc thôi học, học lại, học bổ sung. 

- Trường hợp sinh viên phải dừng học; học lại do ốm đau, tai nạn hoặc dừng học vì 
lý do bất khả kháng không do kỷ luật hoặc tự thôi học thì chỉ được xét miễn, giảm học phí 
khi sinh viên được phép quay trở lại học. 

Điều 5. Quy trình thực hiện
- Các đơn vị đào tạo: Triển khai Kế hoạch xét duyệt miễn, giảm học phí theo từng 

học kỳ tới sinh viên; Tiếp nhận, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hồ sơ của sinh viên; Lập 
danh sách sinh viên thuộc đối tượng đề nghị miễn, giảm học phí nộp về Trường qua Phòng 
CTCT-HSSV.

- Phòng CTCT-HSSV: Đối chiếu danh sách, tổng hợp và đề xuất Hội đồng cấp 
trường tổ chức họp xét và trình Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên 
được miễn, giảm học phí.

- Phòng Tài vụ: Vào đầu mỗi năm học xác định mức học phí của các ngành đào tạo 
được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP trình Hiệu trưởng phê duyệt. Căn cứ vào 
danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, thực hiện chi trả chế độ chính sách cho sinh 
viên.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2021-2022. Các quy định trước đây có 

liên quan đến miễn, giảm học phí theo chế độ chính sách cho sinh viên tại Trường ĐHSP 
Hà Nội 2 đều không còn hiệu lực.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Quy định này do Hiệu trưởng 
quyết định.

3. Các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên đang học tại Trường ĐHSP Hà Nội 
2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Theo Quyết định số 66/2013/QĐ - TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của 

Nhà nước; thi đỗ vào học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, hệ chính quy (không áp dụng đối với 
sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo 
liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại 
học, sinh viên thuộc khối quốc phòng, an ninh).

2. Mức hỗ trợ 
Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 

không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.
3. Kinh phí
Từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp 

quản lý ngân sách nhà nước.
4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ
a) Vào đầu mỗi học kỳ các đơn vị thông báo cho sinh viên về chính sách hỗ trợ chi 

phí học tập, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn sinh viên nộp một bộ hồ sơ theo quy định sau:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu);
- Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
b) Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập nộp hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ. Trong 

năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp 
văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia 
đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng 
hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được 
hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

c) Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chế 
độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo 
qui định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ thời điểm các đơn vị nhận được đầy đủ 
hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học 
tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các 
giấy tờ cần thiết có liên quan.

5. Dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ 

trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Trường hợp sinh viên đã 
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nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì dừng thực 
hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập vào kỳ học tiếp theo.

Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi 
phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, 
lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường cho phép. Trường hợp sinh 
viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì thực hiện khấu trừ 
số tiền tương ứng với số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên 
nhập học lại.

6. Tổ chức thực hiện
 - Các Khoa/Viện/Trung tâm: Triển khai thời gian, trình tự, thủ tục, kiểm tra và chịu 

trách nhiệm về hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khoa mình.
 - Phòng CTCT-HSSV: Phối hợp với các khoa trong việc hướng dẫn, kiểm tra, lên 

kế hoạch họp xét, trình Hiệu trưởng ra Quyết định.
- Phòng Tài vụ: Căn cứ mức hỗ trợ và số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học 

tập để lập danh sách (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định), tổng hợp và 
xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan chủ quản thẩm định để tổng hợp gửi cơ quan tài 
chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lên kế hoạch cấp tiền hỗ trợ chi phí 
học tập cho sinh viên.

7. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014.
Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên quy định tại Thông tư 35/2014/

TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2014.
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HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI
(Trích Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017)

1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập
Sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si 

La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ 
(sau đây gọi là dân tộc thiểu số rất ít người).

2. Mức hỗ trợ 
Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các 

cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 
100% mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm.
4. Nguyên tắc hưởng
a) Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường, nếu học đồng thời ở nhiều 

khoa, ngành trong trường thì chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trường hợp sinh viên bị ngừng 
học thì thời gian ngừng học không được hưởng hỗ trợ. Trường hợp sinh viên bị buộc thôi 
học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau khi thôi học.

b) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng 
tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất, cụ thể:

- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục đại học được 
hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này không được hưởng hỗ trợ chi 
phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 
dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được 
hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này không được hưởng học bổng 
chính sách quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung 
cấp và không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-
TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi 
phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người đang được hưởng chính sách hỗ trợ học 
tập theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai 
đoạn 2010-2015 tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này 
kể từ ngày Nghị định có hiệu lực nhưng không phải nộp đơn và xét duyệt lại cho đến khi 
kết thúc năm học. Từ năm học tiếp theo, các đối tượng trên thực hiện theo các quy định tại 
Nghị định này.
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5. Hồ sơ và thời gian thực hiện 
- Đơn xin hưởng hỗ trợ học tập (theo mẫu, tải từ http://hpu2.edu.vn/sinh viên);
- Bản sao công chứng giấy khai sinh.
Sinh viên thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ học tập nộp hồ sơ về Khoa (qua Trợ 

lí tổ chức khoa). 



Tín dụng đối với sinh viên
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TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
(Trích “Quyết định số: 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của

Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên”)

1. Đối tượng được vay vốn
Học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, 

CĐ&TCCN và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, gồm:

1.1. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại 
không có khả năng lao động.

1.2. HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập 

bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
1.3. HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả 

hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi 
cư trú.

2. Phương thức cho vay
2.1. Việc cho vay đối với HSSV được thực hiện theo phương thức cho vay thông 

qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ 
Ngân hàng CSXH. Trường hợp HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ 
nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng 
CSXH nơi nhà trường đóng trụ sở.

2.2. Giao Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay đối với HSSV.
3. Điều kiện vay vốn
3.1. HSSV đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho 

vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.
3.2. Đối với HSSV năm thứ nhất, phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận 

được vào học của nhà trường.
3.3. Đối với HSSV từ năm thứ hai trở đi, phải có xác nhận của nhà trường về việc 

đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, 
nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

4. Mức vốn cho vay
4.1. Mức vốn cho vay tối đa 2.500.000đ/tháng/HSSV.
4.2. Ngân hàng CSXH quy định mức cho vay cụ thể đối với HSSV căn cứ vào mức 

thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay 
quy định tại mục 4.1.

4.3. Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến 
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động, Ngân hàng CSXH thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay.

5. Thời hạn cho vay
5.1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay 

vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín 
dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

5.2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn 
nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khoá học, kể cả thời gian HSSV được 
các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời 
hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng CSXH quy định 
hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.

5.3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả 
món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời 
gian đào tạo không quá 1 năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối 
với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời 
hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng CSXH quy định.

6. Lãi suất cho vay
6.1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với HSSV là 0,65%/tháng.
6.2. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
7. Hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ
Ngân hàng CSXH quy định hồ sơ vay vốn, trình tự và thủ tục cho vay, trả nợ bảo 

đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.
8. Trả nợ gốc và lãi tiền vay
8.1. Trong thời hạn phát tiền vay, đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và 

lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến 
ngày trả hết nợ gốc.

8.2. Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau 
khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc 
khoá học.

8.3. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng CSXH hướng dẫn và được thống nhất trong 
hợp đồng tín dụng.

9. Ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn
Trường hợp đối tượng vay vốn trả nợ trước hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng 

lãi suất phải trả sẽ được giảm lãi vay. Ngân hàng CSXH quy định cụ thể mức ưu đãi lãi suất 
trong trường hợp trả nợ trước hạn.

10. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn
10.1. Đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn chưa trả được nợ, phải có văn 

bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng CSXH xem xét cho gia hạn nợ cho đối tượng 
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vay vốn; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.
10.2. Trường hợp đối tượng được vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn trả 

nợ cuối cùng và không được phép gia hạn nợ, Ngân hàng CSXH chuyển thành nợ quá hạn. 
Ngân hàng CSXH phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có 
biện pháp thu hồi nợ.

10.3. Ngân hàng CSXH quy định cụ thể việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả 
nợ và chuyển nợ quá hạn.

11. Xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan
Việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được thực hiện theo quy định về 

quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH.



Quy định miễn, giảm tiền ở ký túc xá
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QUY ĐỊNH
Về miễn, giảm tiền ở ký túc xá

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1089/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường 

ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 2. Đối tượng, hồ sơ miễn, giảm tiền ở ký túc xá

STT Đối tượng Hồ sơ

a. Miễn tiền ở ký túc xá

Sinh viên là người tàn tật, người bị suy 
giảm sức khỏe do ảnh hưởng của chất 
độc màu da cam.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Giấy chứng nhận tàn tật, suy giảm sức 
khỏe do ảnh hưởng của chất độc màu da 
cam do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không 
nơi nương tựa.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao giấy xác nhận mồ côi cả cha và 
mẹ do UBND cấp xã cấp.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất 
ít người ở vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 
khăn theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.

b. Giảm 50% tiền ở ký túc xá

Sinh viên là con liệt sĩ, con thương 
binh hoặc người hưởng chính sách như 
thương binh mất sức lao động từ 81% 
trở lên.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao giấy chứng nhận hoặc thẻ 
thương bệnh binh của bố hoặc mẹ.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số 
(không phải là dân tộc thiểu số rất ít 
người) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận 
nghèo.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao giấy chứng nhận (Sổ) hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã 
cấp hoặc xác nhận.

Sinh viên thuộc hộ nghèo ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền;

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao giấy chứng nhận (Sổ) hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã 
cấp hoặc xác nhận;
- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.
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STT Đối tượng Hồ sơ
Sinh viên tham gia đội Thanh niên 
xung kích ở khu nội trú hoàn thành tốt 
nhiệm vụ (không vượt quá 50% tổng 
số thành viên ở KTX của Đội).

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Xác nhận trong học kỳ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của đội Thanh niên xung kích.

c. Đối tượng được giảm 30% tiền ở ký túc xá

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, 
viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 
lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp 
được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;
- Bản sao công chứng giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp 
hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm 
xã hội cấp.

  .
Điều 3. Trình tự, thủ tục xét miễn, giảm tiền ở ký túc xá
a. Sinh viên làm đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX (Mẫu đơn tải từ website http://

www.hpu2.edu.vn/), kèm theo các giấy tờ liên quan;
b. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên hoàn thiện hồ sơ 

và nộp về Khoa (qua Trợ lý Tổ chức);
c. Khoa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của sinh viên;
d. Nhà trường họp xét và ra Quyết định công nhận danh sách sinh viên được miễn, 

giảm tiền ở KTX theo từng học kỳ.
Trong học kỳ xét, nếu sinh viên vi pham kỷ luật hoặc vi phạm nội quy KTX từ mức 

khiển trách trở lên thì không được hưởng chế độ miễn, giảm.
Điều 4. Điều khoản thi hành.
Quy định này được áp dụng từ năm học 2017-2018 và chỉ áp dụng cho 2 học kỳ 

chính.



Phần IV: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN 
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PHẦN IV

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG 

HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI 
SINH VIÊN SƯ PHẠM
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Quy trình triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 
đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/NĐ-CP tại  

Trường ĐHSP Hà Nội 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434/QĐ-ĐHSPHN2

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định quy trình phối hợp, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 đối với sinh viên sư phạm đang 
học tập tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.  

2. Văn bản này áp dụng đối với:
a) Sinh viên học trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào 

tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo 
chính quy trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 
đạt loại giỏi trở lên (gọi tắt là sinh viên sư phạm).  

b) Các đơn vị thuộc Trường ĐHSP Hà Nội 2. 
c) Các cá nhân/đơn vị bên ngoài Trường ĐHSP Hà Nội 2 đặt hàng đào tạo giáo viên. 
Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và nguồn hỗ trợ
1. Mức hỗ trợ:
a) Sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của Nhà 

trường;
b) Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt 

trong thời gian học tập tại Trường.
2. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số 

tháng thực tế học tập tại Trường theo kế hoạch học tập chuẩn của chương trình đào tạo 
tương ứng, nhưng không quá 10 tháng/năm học và không quá 04 (bốn) năm học.

3. Nguồn hỗ trợ:
a) Từ các địa phương đặt hàng đào tạo giáo viên thông qua hình thức đặt hàng trực 

tiếp hoặc đấu thầu; 
b) Từ ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; 
c) Từ các tổ chức, cá nhân (nguồn ngoài ngân sách nhà nước); 
d) Trường ĐHSP Hà Nội 2 chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên thông 

qua tài khoản tiền gửi.
Điều 3. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ
1. Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm:
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a) Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 
02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; công tác trong ngành giáo dục, bao 
gồm: Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên 
chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các 
cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học về giáo dục và đào tạo; Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý 
nhà nước về giáo dục theo quy định của Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước 
về giáo dục.

b) Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng 
không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

c) Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng 
chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc 
bị kỷ luật buộc thôi học.

2. Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 
hoạt gồm:

a) Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên 
sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời 
gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng.

b) Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng 
chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục.

c) Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm 
vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành 
giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được 
hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học.

4. Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá một 
lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được cơ sở đào tạo giáo 
viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ 
quy định tại Nghị định này nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn 
thành chương trình đào tạo.  

Điều 4. Chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn
1. Chi phí bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người học. 
2. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 

3 phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
3. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 phải bồi 

hoàn một phần kinh phí hỗ trợ. Cách tính chi phí bồi hoàn theo công thức sau:
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S = (F / T1) x (T1 -T2)
Trong đó:
- S là chi phí bồi hoàn;
- F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ;
- T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định tính bằng số 

tháng làm tròn;
- T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng làm tròn.
4. Sinh viên sư phạm đã hưởng hỗ trợ từ nguồn kinh phí từ các tổ chức/cá nhân 

(kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cấp) thì việc bồi hoàn kinh phí được thực hiện theo quy 
định/hợp đồng của tổ chức/cá nhân hỗ trợ. 

CHƯƠNG II
QUY TRÌNH PHỐI HỢP, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Điều 5. Tiếp nhận đặt hàng, tham gia đấu thầu
1. Căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và số liệu tuyển sinh 

thực tế, Trường thông báo công khai trên website; gửi công văn tới các địa phương để tham 
gia nhận đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên. 

2. Trường tiếp nhận đặt hàng từ các địa phương, cá nhân/đơn vị; tham gia đấu thầu 
đào tạo giáo viên tại các địa phương, đơn vị. 

3. Trường tổng hợp kết quả nhận đặt hàng, đấu thầu và thống nhất với các địa 
phương, cá nhân/ đơn vị về tiêu chí xét chọn sinh viên sư phạm.  

Điều 6. Tổ chức đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt
1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo; kết quả 

nhận đặt hàng hoặc đấu thầu từ các địa phương, cá nhân, đơn vị Nhà trường thông báo cho 
sinh viên sư phạm để đăng ký theo đối tượng đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu 
cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, các tiêu chí xét 
chọn sinh viên sư phạm của các địa phương, đơn vị/cá nhân (nếu có).  

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên 
sư phạm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt; hồ 
sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến Phòng 
Đào tạo (Mẫu số 01, 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này); 

b) Các giấy tờ khác theo yêu cầu của địa phương, cá nhân/đơn vị đặt hàng (nếu có). 
Hồ sơ gửi đến Phòng Đào tạo theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc 

trực tuyến (nếu có); 
Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học 

tại cơ sở đào tạo giáo viên.
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3. Nhà trường thông báo cho các địa phương, cá nhân/đơn vị đã đặt hàng danh sách 
và hồ sơ đăng ký hưởng hỗ trợ của sinh viên sư phạm.

4. Địa phương, cá nhân/đơn vị đặt hàng phối hợp với Nhà trường trong việc xét 
chọn sinh viên dựa trên các tiêu chí xét chọn đã công bố, bảo đảm công bằng, công khai, 
minh bạch.

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, các địa phương, cá 
nhân/đơn vị gửi Trường ĐHSP Hà Nội 2 kết quả xét chọn sinh viên sư phạm được hưởng 
hỗ trợ để Nhà trường thông báo tới sinh viên. 

6. Sinh viên sư phạm đã đăng kỹ hưởng hỗ trợ từ các địa phương, cá nhân/đơn vị 
nhưng không được địa phương, cá nhân/đơn vị xét chọn được phép đăng ký bổ sung hưởng 
hỗ trợ thuộc đối tượng đào tạo theo nhu cầu xã hội hoặc đối tượng đặt hàng, đấu thầu của 
địa phương, cá nhân/đơn vị khác (nếu trong thời hạn đăng ký). 

7. Căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, danh sách sinh viên 
đăng ký hưởng hỗ trợ và danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ thuộc đối tượng đặt hàng hoặc 
đấu thầu, Nhà trường xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ không thuộc chỉ tiêu 
đặt hàng (đào tạo theo nhu cầu xã hội).

8. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí 
sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường đồng thời gửi cơ quan, cá 
nhân/đơn vị đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

Điều 7. Ký hợp đồng đào tạo, lập dự toán kinh phí đào tạo giáo viên
1. Trường ĐHSP Hà Nội 2 và các địa phương, cá nhân/đơn vị ký kết hợp đồng đào 

tạo. Hợp đồng đào tạo thể hiễn rõ quyền và trách nhiệm của Trường ĐHSP Hà Nội 2, sinh 
viên sư phạm nhận hỗ trợ và các địa phương, cá nhân/đơn vị chi trả kinh phí. Giá trị của hợp 
đồng bao gồm chi phí đào tạo và sinh hoạt phí. Chi phí đào tạo của mỗi sinh viên (CPĐT) 
được tính theo công thức: 

 

Trong đó, TCi là tổng số tín chỉ học tập của sinh viên theo kế hoạch học tập chuẩn; 
ĐMi là đơn giá học phí của năm học thứ i.  

Sinh hoạt phí cho mỗi sinh viên bằng 3,630,000 đồng/tháng; thời gian không quá 
10 tháng/năm học và không quá 4 năm học. 

2. Trường lập dự toán kinh phí đào tạo giáo viên đối với các sinh viên sư phạm 
thuộc đối tượng đào tạo theo nhu cầu xã hội. 

Điều 8. Thực hiện hợp đồng, giải ngân kinh phí hỗ trợ
1. Trường tiếp nhận kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt từ các nguồn ngân 

sách nhà nước, các hợp đồng theo cơ chế đặt hàng, đầu thầu và thanh toán chi phí sinh hoạt 
cho sinh viên sư phạm. Việc chi trả sinh hoạt phí được thực hiện theo thời gian học tập thực 
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tế tại Trường. 
2. Thu học phí đối với sinh viên sư phạm không đăng ký hưởng hỗ trợ. Đối với 

những sinh viên sư phạm đang hưởng hỗ trợ nhưng thuộc đối tượng dừng học do ốm đau, 
tại nạn, học lại, lưu ban (quá một lần) thì bị cắt hỗ trợ từ thời điểm dừng học lần thứ hai. 

3. Theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên tại Trường; Lập danh sách 
sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang 
ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật 
buộc thôi học và gửi về UBND cấp tỉnh để thông báo thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh 
viên sư phạm.

4. Thông báo kết quả học tập của sinh viên sư phạm đến các địa phương, cá nhân/
đơn vị định kỳ theo hợp đồng đào tạo. Sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, Nhà 
trường và các địa phương, cá nhân/đơn vị tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo. 

5. Báo cáo kết quả đào tạo, kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Đào tạo
a) Thông báo chỉ tiêu đào tạo giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tới các 

địa phương, các nhân/đơn vị quan tâm và trên website của Trường. 
b) Tiếp nhận đặt hàng đào tạo từ các địa phương, cá nhân/đơn vị. 
c) Phối hợp với Phòng Tài vụ tham gia đấu thầu đào tạo giáo viên tại các địa 

phương, cá nhân/đơn vị. 
d) Tổ chức đăng ký nhận hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị 

định 116 theo các đối tượng: đặt hàng, đấu thầu, hoặc theo nhu cầu xã hội. 
đ) Phối hợp với các địa phương, cá nhân/đơn vị xét chọn sinh viên sư phạm hưởng 

hỗ trợ từ các địa phương, cá nhân/đơn vị. Thông báo kết quả xét chọn tới sinh viên và tiến 
hành các thủ tục ký kết hợp đồng đào tạo. 

e) Phối hợp với Phòng CTCT-HSSV trong việc theo dõi tình hình học tập và rèn 
luyện của sinh viên sư phạm theo hợp đồng đào tạo. 

f) Định kỳ báo cáo kết quả đào tạo giáo viên với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Phòng Tài vụ
a) Xây dựng biểu giá đào tạo giáo viên, tham gia đấu thầu đào tạo giáo viên tại các 

địa phương, đơn vị. 
b) Soạn thảo hợp đồng đào tạo với các địa phương, cá nhân/đơn vị theo hình thức 

đặt hàng, đấu thầu. 
c) Lập dự toán kinh phí đào tạo thuộc đối tượng theo nhu cầu xã hội theo quy định. 
d) Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ; chi trả chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm thuộc 

các đối tượng đặt hàng, đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội. Theo dõi tình hình hình 
sử dụng kinh phí các hợp đồng đào tạo với địa phương, các nhân/đơn vị. Quyết toán, thanh 
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lý hợp đồng đào tạo với các địa phương, cá nhân/đơn vị.  
đ) Xác định kinh phí đã hỗ trợ đối với sinh viên thuộc các đối tượng sinh viên sư 

phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào 
tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học 
để Nhà trường gửi về UBND cấp tỉnh ra thông báo thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên 
sư phạm. 

e)  Báo cáo kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. 
3. Phòng CTCT-HSSV
a) Truyền thông, hướng dẫn sinh viên đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng 

học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 theo các đối tượng đặt hàng, đấu thầu, đào 
tạo theo nhu cầu xã hội. 

b) Theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên đang hưởng hỗ trợ thuộc 
các đối tượng thu hồi kinh phí (chuyển ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành 
chương trình đào tạo, bị kỷ luật buộc thôi học), tạm dừng cấp kinh phí (dừng học do ốm 
đau, tại nạn, học lại, lưu ban (quá một lần)). Thông báo về UBND cấp tỉnh để tiến hành thu 
hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên sư phạm theo quy định. 

c) Xét các chế độ chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên, phối hợp với Phòng 
Tài vụ trong việc xác định kinh phí đào tạo đối với sinh viên. 

d) Xác định thời gian học tập thực tế tại Trường của sinh viên để Phòng Tài vụ làm 
căn cứ chi trả sinh hoạt phí theo quy định. 

e) Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đến các địa phương, cá 
nhân/đơn vị định kỳ theo quy định trong hợp đồng đào tạo. 

4. Các đơn vị đào tạo
a) Phối hợp với Phòng CTCT-HSSV trong việc theo dõi và báo cáo hàng tháng tình 

hình học tập của sinh viên hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116. 
b) Tư vấn cho sinh viên thuộc trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện quyền lợi 

và trách nhiệm khi đăng ký hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116. 
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình thực hiện, Quy trình trình triển khai, thực hiện chính sách hỗ 

trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 tại 
Trường ĐHSP Hà Nội 2 có thể được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình 
thực tiễn và theo các quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy trình nếu có vướng mắc, phát sinh thì 
đơn vị/cá nhân phản ánh qua Phòng Đào tạo để tổng hợp báo cáo trình Hiệu trưởng xem 
xét giải quyết./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG
VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố .......................................................
Tôi là:.................................................................................................................
Sinh viên/lớp ............................ khóa......................., .khoa...............................
Trường: .................................... .........................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................
Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ........................................ 
ngày cấp: ............................ nơi cấp: ...............................................................
Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 
viên sư phạm.

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 
hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu................................................1

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí 
hỗ trợ tại Nghị định.

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi 
xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo 
đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành.

Ý KIẾN GIA ĐÌNH
......, ngày .... tháng.... năm....

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
            (Ký và ghi rõ họ tên)

-----------------
1 Chỉ tiêu thuộc đối tượng đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương (Ghi rõ tên địa 

phương).

Mẫu 01
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG
VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 ...............................................
Tôi là:................................................................................................................
Sinh viên/lớp ............................ khóa.........................,khoa...............................
Trường:..............................................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................
Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ........................................
ngày cấp: ............................ nơi cấp: ................................................................
Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh 
viên sư phạm.

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 
hoạt đối với sinh viên sư phạm không thuộc chỉ tiêu đặt hàng, đấu thầu1

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí 
hỗ trợ tại Nghị định.

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi 
xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo 
đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành.

Ý KIẾN GIA ĐÌNH

......, ngày .... tháng.... năm....

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
          (Ký và ghi rõ họ tên)

-----------------
1 Chỉ tiêu thuộc đối tượng đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Mẫu 02
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SƠ ĐỒ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

STT Đơn vị
phụ trách Nội dung Ghi chú

1 P. Đào tạo
P. Tài vụ

2 P. Đào tạo
P. Tài vụ

3
P. Đào tạo

P. CTCT-HSSV
Các đơn vị đào tạo

4

P. Đào tạo
Địa phương, 

cá nhân/đơn vị 
ngoài Trường

5 P. Đào tạo
P. CTCT-HSSV

6 P. Đào tạo
P. Tài vụ

7
P. CTCT-HSSV

P. Đào tạo
P. Tài vụ

8
P. CTCT-HSSV

Tài vụ
Đào tạo

9
P. Tài vụ

P. Đào tạo
P. CTCT-HSSV

Phụ lục 3

viên theo 
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QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

A. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ XÁC MINH HỒ SƠ SINH VIÊN
1. Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc hành chính; 
2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng 103 Nhà A2;  
3. Thời gian trả lời: 01 ngày làm việc.

 Khách,
phóng viên Phòng CTCT-CTSV Các đơn vị 

đào tạo
Phòng 

CTCT-CTSV

1. Xuất trình 
giấy giới thiệu, 
thẻ ngành, thẻ 
phóng viên,. . . 
2.  Trình bày lý 
do cần xác minh 
hồ sơ trực tiếp 
hoặc bằng văn 
bản.

1. Kiểm tra nội dung, lý do cần xác 
minh hồ sơ sinh viên.
2. Từ chối nếu lý do không hợp lý.
3. Xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 
(nếu cần).
4. Báo cáo lãnh đạo những trường 
hợp xác minh vì lý do đặc biệt.
5. Giới thiệu về các đơn vị đào tạo 
quản lý sinh viên để xác minh hồ sơ.

Kiểm tra 
thông tin và 
xác minh hồ 
sơ sinh viên.
 

1.  Tiếp nhận, 
kiểm tra, 
trình ký và 
đóng dấu.
2.  Hẹn lịch 
trả lời nếu hồ 
sơ quá cũ.
 

(trong giờ hành chính) (trong giờ 
hành chính)

(trong giờ 
hành chính)

 
B. QUY TRÌNH XÁC NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN
1. Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc hành chính;   
2. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Phòng 103 Nhà A2.

Sinh viên Các đơn vị
đào tạo

Phòng
CTCT-HSSV

1. Sinh viên tải các loại phiếu, đơn, giấy xác 
nhận cần thiết từ website của Trường: hpu2.
edu.vn.
2. Điền đầy đủ các thông tin trong phiếu, 
đơn, giấy xác nhận.
3. Xin chữ ký của Phòng CTCT-HSSV tại 
Phòng 103 Nhà A2 (Mang theo thẻ sinh viên 
hoặc CMND/CCCD); Trường hợp không 
mang theo thẻ sinh viên, phải xin xác nhận 
của đơn vị đào tạo.
4. Xin dấu của Trường tại bộ phận Văn thư 
(Phòng 104 Nhà A1).

Kiểm tra thông 
tin sinh viên, ký 
xác nhận vào giấy 
tờ (đơn, giấy xác 
nhận, các loại 
phiếu,…) khi sinh 
viên có đề nghị.

1. Kiểm tra, tiếp nhận 
giấy tờ của sinh viên.
2.  Xác nhận cho sinh 
viên theo đúng quy 
định.
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C. QUY TRÌNH LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN
 

Sinh viên Phòng CTCT-HSSV Đơn vị liên kết

Sinh viên mang chứng minh 
nhân dân hoặc căn cước công 
dân liên hệ trực tiếp với Ngân 
hàng quản lý thẻ để làm thủ tục 
cấp lại.

Giải đáp thắc mắc, 
hướng dẫn sinh viên 
trực tiếp mang hồ sơ 
tới đơn vị liên kết làm 
thẻ khi sinh viên có 
nhu cầu.

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
làm lại thẻ.
2. In thẻ sinh viên.
3. Trả thẻ sinh viên đúng ngày 
hẹn.
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D. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THÂN THỂ 
CHO SINH VIÊN
1. Thời gian tiếp nhận: Đầu khóa học hoặc khi sinh viên có nhu cầu;
2. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Phòng 103 Nhà A2;    
3. Thời gian trả hồ sơ: 15 ngày làm việc.
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THƯ VIỆN

- Địa chỉ: Ngõ 10 đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- ĐT: 02113 863 195
- Email: thuvien@hpu2.edu.vn
- Websites: lib.hpu2.edu.vn
- Fanpage: Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

                                 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

1. Khai thác Thư viện trực tuyến
Bước 1: Truy cập Cổng Thông tin Thư viện theo địa chỉ: https://lib.hpu2.edu.vn
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với username là mã sinh viên, mật khẩu đã được 

gửi đến bạn đọc qua địa chỉ email. 
Trong trường hợp quên mật => click “quên mật khẩu”, nhập mã sinh viên => click 

“Chấp nhận”. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu tới email của bạn đọc.
Bước 3: Thực hiện thao tác tìm kiếm theo bộ sưu tập, tác giả, tên tài liệu,...
Bước 4: Nhận biết và truy nhập tài liệu số từ kết quả tìm kiếm.
Tại kết quả tìm kiếm, chọn vào tài liệu phù hợp. Tại mục “Tài liệu số” nếu có giá 

trị (0) thì không có tài liệu số và bạn đọc chỉ có thể mượn tài liệu in, nếu có giá trị (1) => 
click vào đường link => “chấp nhận” và truy nhập vào tài liệu số.

2. Khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến
- Tạp chí tóm tắt toán học MathSciNet (chỉ có thể truy nhập và khai thác trong 

mạng nội bộ): 
 https://mathscinet.ams.org/mathscinet/help/librarians.html?version=2
- Các cơ sở dữ liệu của Liên hiệp Thư viện, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ 

Quốc gia: http://lhtv.vista.vn/login.aspx
Tại đây, đăng nhập với 02 tài khoản: dhsupham2 và daihocsupham2 với mật khẩu: 

123456.
3. Kí hiệu sách tại các kho
- Hệ thống kho tài liệu tại các phòng đọc tại chỗ có số ĐKCB bắt đầu bằng: KD, 

TR, NV, LA, LV, KL, 101, 106, 107,108,109.
- Hệ thống kho tài liệu tại các phòng mượn về nhà bao gồm các ĐKCB bắt đầu 

bằng: KM, TK, 103,104.
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KÝ TÚC XÁ

- Địa chỉ: Ngõ 10, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- ĐT: 0211 3863 683
- Email: banqlktx@hpu2.edu.vn
- Websites: https://dmb.hpu2.edu.vn/ 

Hiện nay, ký túc xá (KTX) sinh viên của Trường gồm 4 tòa nhà 5 tầng với tổng số 
392 phòng, bao gồm: KTX S1, S2, S3, S4. Các nhà và các tầng ở KTX được trang bị hệ 
thống camera an ninh. Tất cả các phòng đều được trang bị bàn học, tủ cá nhân, công trình 
phụ khép kín, bình tắm nóng lạnh, hệ thống wifi và máy lọc nước miễn phí, an ninh trật tự 
được đảm bảo.

Ngoài ra, trong khuôn viên của ký túc xá có Trạm Y tế trực 24/24h, Thư viện, khu 
liên hợp thể thao (sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, bóng rổ, đường chạy,…) và 
các loại hình dịch vụ cho sinh viên (căng tin, tạp hóa, giặt là, photocopy,...).

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ
1. Sinh viên mang theo giấy báo trúng tuyển, thẻ sinh viên, hoặc giấy chứng minh 

nhân dân;
2. Làm hợp đồng thuê phòng ở KTX (chưa bao gồm điện, nước): 60.000đ/người/

tháng nếu ở KTX S1,2,3; 100.000đ/người/tháng nếu ở KTX S4.
3. Sinh viên thuộc diện ưu tiên mang theo giấy tờ chứng nhận ưu tiên để được xét 

miễn, giảm tiền ở ký túc xá (xem quy định về miễn, giảm tiền ở ký túc xá ở phần III của 
sổ tay).
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TRẠM Y TẾ

- Địa chỉ: Ngõ 10, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tp. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- ĐT: 0985 302 353
- Email: tramyte@hpu2.edu.vn

Quy định về bảo hiểm y tế:
- Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là hình thức bảo hiểm bắt buộc, mọi sinh viên 

đều phải có trách nhiệm tham gia BHYT (theo trường hoặc hộ gia đình trừ học sinh, sinh 
viên đã có thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác như HN, CN, DT, DK,…). Học sinh, 
sinh viên tham gia BHYT được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (hỗ trợ từ 30% đến 
50% tùy thuộc vào đối tượng).

- Khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT
+ Trường hợp người có thẻ BHYT đi khám đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, 

HSSV có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí KCB.
+ Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được 

quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 
40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh 
viện tuyến huyện: 100% (mức hưởng theo mã đối tượng) chi phí khám chữa bệnh.

- Về tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT
Học sinh, sinh viên có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách sau:
+ Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ sau: https://

baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the- bhyt.aspx
+ Nhắn tin theo cú pháp: BH THE “Mã thẻ BHYT” gửi 8079.
Đặc biệt, từ tháng 6/2021, người tham gia BHYT (trong đó có các em HSSV) có 

thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ 
BHYT giấy, để đi KCB BHYT tại các cơ sở KCB.

Hướng dẫn xử lý khi sinh viên bị ốm đau:
Tất cả học sinh, sinh viên khi đang học tập trực tiếp tại trường bị ốm đau đến trực 

tiếp Trạm Y tế trường (tại khu B) để được tư vấn, khám chữa bệnh. 



Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
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HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN

1. Các hoạt động thường xuyên
a) Sinh hoạt chi đoàn hàng tháng: Mỗi lớp ngành học là một chi đoàn, thông thường 

sẽ sinh hoạt ít nhất 01 lần/tháng. Hình thức và nội dung sinh hoạt tùy thuộc vào kế hoạch 
của trường, của khoa, và do chi đoàn tự quyết định. Không giống như trường phổ thông có 
giáo viên chủ nhiệm tổ chức, tại trường đại học cán bộ Đoàn, cán bộ lớp phải chủ động kế 
hoạch sinh hoạt.

b) Đại hội Đoàn các cấp: Đại hội Chi đoàn diễn ra 01 năm 01 lần, thường vào đầu 
năm học; Đại hội Liên chi Đoàn (Đoàn của 01 khoa) thường diễn ra 2.5 năm 01 lần; Đại hội 
đại biểu Đoàn trường cũng thường diễn ra thường diễn ra 2.5 năm 01 lần. Đại hội là sự kiện 
trọng đại của Đoàn từng cấp, là ngày hội tổng kết toàn diện và quyết định phương hướng 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cấp đó.

c) Tổng kết, thi đua khen thưởng: Cuối mỗi học kì, năm học, chi đoàn sẽ tiến hành 
tổng kết, xét các danh hiệu, những đoàn viên ưu tú nhất sẽ được đề nghị các cấp tặng giấy 
khen. Giấy khen có giá trị quan trọng trong quá trình học tập và rèn luyện cũng như quá 
trình phát triển sự nghiệp.

d) Hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học: ngoài học tập theo chương trình đào 
tạo, sinh viên có các câu lạc bộ học thuật theo từng ngành, nhóm ngành; sinh viên cũng có 
thể tham gia các nhóm nghiên cứu theo sự hướng dẫn của giảng viên. 

e) Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: Sinh viên có các ý tưởng sáng tạo có thể đăng kí 
tham gia các cuộc thi sáng tạo của Bộ, của Đoàn các cấp. Một số chương trình nổi bật như 
SV.STARTUP, Tri thức trẻ vì giáo dục,…

f) Phong trào Thanh niên tình nguyện: Sinh viên có thể tham gia các hoạt động tình 
nguyện tại chỗ như tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, các hoạt động tình nguyện hè, các 
hoạt động tình nguyện mùa đông.

g) Phong trào Tôi yêu Hà Nội: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh sinh viên trường sinh 
hoạt cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Sinh viên trong trường 
thường xuyên được giao lưu với khoảng 60 trường đại học, cao đẳng và thanh niên các 
quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

2. Các chương trình nổi bật
a) Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh: Mỗi năm 01 lần, sinh viên trong trường được tham gia cuộc thi trực tuyến, các sinh 
viên có cơ hội được tham dự chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh.

b) Chương trình Ngày hội Chào tân sinh viên: Trong tháng đầu của học kì 1, tân 
sinh viên sẽ được tham gia chuỗi chương trình chào tân sinh viên, trong đó nổi bật là Ngày 
hội Chào tân sinh viên do Hội Sinh viên trường tổ chức. Chương trình kéo dài từ sáng cho 
đến đêm với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều trò chơi hấp dẫn, đặc biệt có đêm 
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Gala giao lưu với nhiều ca sĩ và người nổi tiếng truyền cảm hứng.
c) Ngày Sư phạm: Được tổ chức nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, toàn 

trường hàng ngàn người sẽ mặc áo dài và áo sơ mi trắng đến trường.
d) Chương trình Cánh thiệp tri ân: Sinh viên thiết kế thiệp tặng các thế hệ giảng 

viên và cán bộ quản lý giáo dục. Chính các bạn sinh viên sư phạm cũng có thể thiết kế thiệp 
tặng nhau nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam.

e) Chiến dịch tình nguyện Mùa đông ấm: Mỗi năm 01 lần, Đoàn Thanh niên trường 
tổ chức 01 chương trình quyên góp ủng hộ học sinh các khu vực khó khăn. Sinh viên tình 
nguyện sẽ được trực tiếp đến tặng quà và hỏi thăm học sinh ở các vùng sâu, vùng xa.

f) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Mỗi năm 01 lần, Đoàn Thanh niên trường 
tổ chức nhiều đội hình tình nguyện hè, hoạt động trực tiếp tại các xã kết nghĩa trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc. Các hoạt động tập trung vào dạy học, hướng dẫn thiếu 
nhi sinh hoạt hè, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao.

g) Cuộc thi Olympic tiếng Anh trong học sinh, sinh viên các cấp.
h) Gameshow VTV: Sinh viên trong trường được tham gia các chương trình 

gameshow của VTV, thông thường là VTV3 và VTV6.
i) Cuộc thi Dance For Youth: Cuộc thi được tổ chức định kì hàng năm cho các bạn 

đam mê nghệ thuật nhảy hiện đại.
j) Các giải thể thao sinh viên: bao gồm hội khỏe cấp khoa, hội khỏe cấp trường, các 

giải thể thao cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc.
3. Các câu lạc bộ sinh viên (xem phần I)
4. Chương trình rèn luyện đoàn viên và danh hiệu Đoàn viên ưu tú
a) Đánh giá phân loại đoàn viên: Vào cuối mỗi năm học, đoàn viên sẽ được phân 

loại thành các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành 
nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Trong số những đoàn viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ sẽ có 50% được bầu là đoàn viên ưu tú.

b) Điều kiện đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú: đạt điểm rèn luyện tối thiểu 90/100đ. 
Hoàn thành tốt trở lên tất cả các nhiệm vụ của Đoàn. Chi tiết xem hướng dẫn số 44-HD/
ĐTN ngày 28 tháng 8 năm 2020 của BCH Đoàn trường.

5. Quy trình sinh viên phấn đấu vào Đảng
Bước 1: Phấn đấu đủ điều kiện đi học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng
Sớm nhất là khi kết thúc năm học đầu tiên, sau khi có kết quả đánh giá đoàn viên, 

các sinh viên có đủ điều kiện sẽ được chi bộ giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức 
Đảng. Các sinh viên chậm đợt này có thể tiếp tục phấn đấu ở các đợt tiếp theo.

Bước 2: Phấn đấu đủ điều kiện vào đối tượng Đảng.
Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, sinh viên tiếp tục phấn đấu. Chi 

bộ xem xét và đưa vào đối tượng Đảng, cử đảng viên hướng dẫn và giao chi đoàn theo dõi.
Bước 3: Phấn đấu được giới thiệu kết nạp Đảng.
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Sinh viên vào Đảng cần 01 đảng viên giới thiệu và 01 hồ sơ giới thiệu của Đoàn 
Thanh niên trường.

6. Danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp
Danh hiệu Sinh viên 5 tốt là danh hiệu cao quý trong hệ thống khen thưởng của Hội 

Sinh viên Việt Nam. Danh hiệu gồm 3 cấp: Sinh viên 5 tốt cấp trường, Sinh viên 5 tốt cấp 
tỉnh (thành phố Hà Nội), Sinh viên 5 tốt cấp trung ương. Sinh viên phải phấn đấu đầy đủ 
cả 5 tiêu chí đạo đức, học tập, tình nguyện, thể lực, hội nhập. Danh hiệu ở cấp cao thì tiêu 
chí càng cao. Chi tiết xem trong Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên các cấp.



Phần VII: MỘT SỐ THÔNG TIN HỮU ÍCH
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PHẦN VII

MỘT SỐ THÔNG TIN HỮU ÍCH



Quy trình xác nhận các loại giấy tờ cho sinh viên, Thẻ sinh viên, Quy 
trình làm thẻ thư viện Quốc gia, Đăng ký tín chỉ, xem điểm, chương trình 
đào tạo
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QUY TRÌNH XÁC NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ CỦA SINH VIÊN

1. Sinh viên tải các loại phiếu, đơn, giấy xác nhận cần thiết từ website của Trường 
(hpu2.edu.vn/) hoặc từ website của Phòng CTCT-HSSV (opsa.hpu2.edu.vn).

2. Điền đầy đủ các thông tin trong phiếu, đơn, giấy xác nhận.
3. Xin chữ ký của Lãnh đạo Phòng CTCT-HSSV tại Phòng 101 Nhà A2 (Mang theo 

thẻ sinh viên hoặc CCCD); Trường hợp không mang theo thẻ sinh viên, phải xin chữ ký xác 
nhận của trợ lý tổ chức đơn vị đào tạo chủ quản.

4. Xin dấu của Trường tại bộ phận Văn thư (Phòng 104 Nhà A1).

THẺ SINH VIÊN
Sau khi sinh viên năm thứ nhất nhập học, Nhà trường hướng dẫn cụ thể tới các khoa 

về quy trình làm thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện và thẻ ATM của Ngân 
hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Trường hợp bị mất thẻ, sinh viên mang chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước 
công dân liên hệ trực tiếp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Xuân 
Hòa (số 35 đường Trường Chinh - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, ĐT: 02113 863 178) 
để làm thủ tục cấp lại.

SINH VIÊN LÀM THẺ THƯ VIỆN QUỐC GIA
Bước 1: Sinh viên xin xác nhận của lãnh đạo khoa;
Bước 2: Sinh viên xin giấy giới thiệu của Trường tại bộ phận Văn thư (Phòng 104 

Nhà A1)
Bước 3: Sinh viên đến Thư viện Quốc Gia (số 31 Tràng Thi - Hà Nội) để làm thủ tục.

ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ, XEM ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sinh viên truy cập theo địa chỉ: http://tinchi.hpu2.edu.vn/

THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
Sinh viên truy cập theo địa chỉ: http://lms.hpu2.edu.vn/



Thông tin đường dây nóng về an ninh, trật tự, Các tuyến xe buýt qua trường, Các tuyến xe khách qua trường
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THÔNG TIN CÁC ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

1. Công an Phường Xuân Hòa: Điện thoại: 02113 863 021
2. Công an Phường Đồng Xuân: Điện thoại: 02113 540 567
3. Các đơn vị của Trường ĐHSP Hà Nội 2
3.1. Ban Bảo vệ: 02113 863 206; 0978 001 754
3.2. Phòng CTCT-HSSV: 02113 863 216; 0972 064 928
3.3. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên: 0974 341 588; 0964 131 992

CÁC TUYẾN XE BUÝT QUA TRƯỜNG
1. Xe buýt số 07: Cầu Giấy - Nội Bài (giao cắt với xe 58, 95)
2. Xe buýt số 08: Vĩnh Tường - Phúc Yên - Bá Thiện (giao cắt với xe 58)
3. Xe buýt số 58: Long Biên - Thạch Đà (giao cắt với cả 3 tuyến xe còn lại)
4. Xe buýt số 95: Nam Thăng Long - Xuân Hòa (đậu tại cổng trường)

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH XUẤT PHÁT TỪ TRƯỜNG

STT Nhà xe Tuyến chạy SĐT

1 Sơn Hưng Thái Bình - Xuân Hòa 0945 214 098
0944 304 005

3 Viễn Huyền Phú Thọ - Xuân Hòa 0912 595 021
4 Xuân Hòa Nam Định - Xuân Hòa 0943 539 186
5 Thành Lộc Mỹ Đình - Xuân Hòa 0913 061 869
6 Hải Sơn Nam Định - Xuân Hòa 0915 710 036
7 Quỳnh Anh Ninh Bình - Xuân Hòa 0794 0067 89

8 Tâm Việt Lạng Sơn - Xuân Hòa 0971 244 999
0977 924 777

9 Đức Hưng Lạng Sơn - Xuân Hòa 0972 231 565
10 Tuấn Hưng Lạng Sơn - Xuân Hòa 0974 789 000

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG CHECK-IN GẦN TRƯỜNG
1. Khu du lịch Đại Lải (cách Trường khoảng 5 km).
2. Khu du lịch Tam Đảo (cách Trường khoảng 25 km).
3. Việt Phủ Thành Chương (cách Trường khoảng 10 km).
4. Khu du lịch sinh thái Đồi 79 mùa xuân (cách Trường khoảng 10 km).
5. Làng hoa Mê Linh (cách Trường khoảng 15 km).
6. Làng gốm Hương Canh (cách Trường khoảng 15 km).
7. Khu du lịch Đầm Vạc (cách Trường khoảng 20 km).
8. Khu du lịch Hồ Đồng Đò (cách Trường khoảng 10 km).



Chứng chỉ tin học, nghiệp vụ sư phạm
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CÁC MẪU PHIẾU, ĐƠN, GIẤY XÁC NHẬN CỦA SINH VIÊN
Được đăng tải tại địa chỉ: http://hpu2.edu.vn/ hoặc opsa.hpu2.edu.vn

1)   Phiếu đăng ký học ngành 1, ngành 2
2)   Đơn đề nghị chuyển, hủy, đăng ký thêm học phần
3)   Đơn xin đăng ký học ngành 2
4)   Đơn xin thôi học ngành 2
5)   Đơn xin thôi học để đi học trường khác
6)   Đơn xin thôi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
7)   Đơn xin thôi học vì ốm đau, bệnh tật
8)   Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
9)   Đơn xin trở lại học tập
10) Đơn xin miễn, giảm học phí theo chế độ chính sách
11) Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
12) Đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập
13) Giấy xác nhận là sinh viên của trường (làm SIM SV, lắp mạng, làm thẻ thư viện quốc gia…)
14) Giấy xác nhận dùng để vay vốn sinh viên
15) Giấy xác nhận học hệ liên thông chính quy, có đóng học phí
16) Giấy xác nhận học ngành ngoài sư phạm, có đóng học phí
17) Đơn xin miễn, giảm tiền ở Ký túc xá
18) Đơn xin hưởng hỗ trợ học tập

HỌC CHỨNG CHỈ TIN HỌC
Viện Công nghệ Thông tin đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học theo Thông 
tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định 
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Chi tiết liên hệ: Cô Ngô Minh Loan - Chuyên viên viện Công nghệ Thông tin, Tầng 4, 
Nhà A4, ĐT: 0977 164 405.

HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ CÁC CHỨNG CHỈ NGÀNH 
GIÁO DỤC KHÁC
Viện Nghiên cứu Sư phạm tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ:
- Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng;
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên;
- Quản lý giáo dục;
- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm;
- Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết liên hệ: Thầy Đặng Văn Cường - Chuyên viên viện Nghiên cứu Sư phạm, Phòng 
7.3, Nhà A2, ĐT: 0987 464 022.



Lời khuyên dành cho sinh viên năm thứ nhất
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Những lời khuyên
DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

 Đừng “ngủ quên”, hãy “thức dậy” và học hành nghiêm túc ngay trong kỳ học đầu tiên

Chắc hẳn nhiều bạn sau khi thi xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian để xả stress, ăn mừng đỗ 
đại học, hành diện với thành tích mình đã đạt được. Nhưng không phải ai cũng “thức dậy”. 
Có nhiều bạn cứ mãi ngủ quên với chiến thắng của riêng mình và nhận lại những điểm F 
thất vọng ngay trong kỳ học đầu tiên.
Hãy đánh thức bản thân trở lại guồng quay nghiêm túc. Đại học không phải để chơi, trốn 
tiết, trượt môn. Nếu không muốn thất vọng về chính mình, hãy nghiêm túc học hành ngay 
từ kỳ học đầu tiên. 

 Xác định mục tiêu rõ ràng
Khi bắt đầu cuộc sống tự lập, bạn sẽ phải “tập quen” với việc đưa ra quyết định như: ở trọ 
hay ở ký túc xá, học theo chương trình hay học vượt, làm thêm hay không làm thêm, tham 
gia câu lạc bộ (CLB) này hay CLB khác,… Nguyên tắc quan trọng nhất để thu xếp ổn thỏa 
tất cả là xác định mục tiêu rõ ràng, căn cứ vào đó để đưa ra những lựa chọn phù hợp. Mỗi 
tân sinh viên phải biết hình dung bản thân trong tương lai sẽ là người như thế nào, đặc thù 
công việc ra sao, từ đó tìm cách hài hòa giữa việc học và những trải nghiệm khác

 Học quản lý chi tiêu
Hãy học cách quản lý, cân đối chi tiêu cho bản thân và tiết kiệm tiền hàng tháng ngay từ 
khi bước chân vào đại học. Tránh để bản thân phải rơi vào tình huống đầu tháng thì ăn tiêu 
vô tội vạ nhưng đến cuối tháng lại phải vay mượn bạn bè. 

 Cần thận trọng với những chiêu trò lừa đảo
Với mong muốn có thêm một khoản thu nhập để thoải mái chi tiêu cũng như hỗ trợ gia đình 
trong quá trình học, nhiều sinh viên đã vội vàng và tham gia vào những lời mời gọi của 
nhân viên đa cấp. Theo kinh nghiệm thì công việc làm thêm phù hợp nhất để lựa chọn trong 
quãng thời gian sinh viên có thể kể đến như: làm gia sư, nhân viên bán hàng, bán quần áo, 
thu ngân, phát tờ rơi,…. Tuyệt đối không nên tham gia vào những công việc đòi hỏi đầu tư 
vốn, đặt cọc giấy tờ tùy thân hay cần một số vốn bỏ ra lớn. Bởi khả năng lừa đảo là rất lớn.

 Cố gắng giành học bổng
Học bổng vừa là niềm khích lệ tinh thần cho bạn, vừa là sự tự hào cho gia đình, đồng thời 
cũng giúp bạn có thêm một khoản chi phí nữa. Hãy chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình 
bằng cách quyết tâm “săn học bổng”, không chỉ học bổng của trường mà còn chủ động 
nắm bắt các cơ hội học bổng, du học,… Bên cạnh điểm số học tập, để đạt học bổng tốt bạn 
cần có sự chuẩn bị về ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thành tích hoạt động xã hội,…tránh để cơ 
hội vụt khỏi tầm tay chỉ vì thiếu chủ động.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet



Một số phương pháp học tập hiệu quả ở đại học
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MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN HIỆU QUẢ
1. Học tập theo phương thức POWER
Phương pháp Power là phương pháp học tập bậc đại học của Giáo sư Robert 

Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn sinh viên, đặc biệt là các tân sinh 
viên có cách học tập có hiệu quả nhất. Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là 
chữ viết tắt ghép thành POWER: Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink.

1.1. Prepare (chuẩn bị)
Học đại học không bắt đầu từ bài giảng đầu tiên của thầy, mà là bắt đầu từ trước 

đó. Sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên cần khởi động sớm hơn cho những bài học. Quá 
trình học tập ở đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng đường khi sinh viên nghe thầy giáo 
giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với các bạn. Quá trình này chỉ thật sự bắt đầu khi sinh 
viên chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận môn học như: đọc trước 
giáo trình, tìm tài liệu có liên quan. Sự chuẩn bị tư liệu này càng trở nên hiệu quả hơn khi 
đi liền với nó là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến thức một cách chủ 
động và sáng tạo.

Sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:
- Danh mục tất cả các tài liệu tham khảo cho môn học;
- Tham khảo các thông tin về giảng viên và môn học;
- Đọc các tài liệu cần thiết trước khi lên lớp;
- Tham khảo các website chuyên ngành có thông tin liên quan đến môn học
1.2. Organize (tổ chức)
Sự chuẩn bị nói trên sẽ được nâng cao hơn nữa khi sinh viên bước vào giai đoạn 

thứ hai, giai đoạn người sinh viên biết tự tổ chức, sắp xếp quá trình học tập của mình một 
cách có mục đích và hệ thống. Bạn nên biết ưu tiên cái gì trước, cái gì sau để có một kết quả 
như ý muốn. Đối với từng môn học, bước chuẩn bị cho phép bạn xây dựng kế hoạch phân 
bổ thời gian cho đọc sách - vì bạn đã biết mình phải tham khảo tài liệu nào, dày bao nhiêu 
trang rồi; hay thời gian làm bài tập nhóm, thời gian đi kiến tập,… 

Sinh viên cần chuẩn bị các công việc sau:
- Lập kế hoạch học tập chi tiết;
- Lập kế hoạch đọc các tài liệu cho môn học;
- Lập kế hoạch tuần cho việc học tập và phát triển bản thân
1.3. Work (làm việc) 
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học tập ra khỏi làm 

việc. Trong khi làm việc chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất. Trong giai đoạn 
này sinh viên phải biết cách làm việc một cách có ý thức và có phương pháp ở trong lớp 
và trong phòng thí nghiệm, thực hành. Các hình thức làm việc trong môi trường đại học rất 
đa dạng, phong phú: Lắng nghe và ghi chép bài giảng, thuyết trình hoặc thảo luận, truy cập 
thông tin, xử lý các dữ liệu, bài tập, thực tập các thí nghiệm,... Tất cả đều đòi hỏi phải làm 
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việc thật nghiêm túc, có hiệu quả
Các công việc cần làm:
- Chăm chỉ thực hiện các cam kết trong kế hoạch học tập;
- Ứng dụng các kĩ năng để phát triển bản thân và trong học tập;
- Ghi chép, nghe giảng và tương tác với giảng viên;
- Tham gia các nhóm học tập và làm các nhiệm vụ được giao;
- Hợp tác để phát triển kĩ năng làm việc nhóm.
1.4. Evaluate (đánh giá)
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, sinh viên còn phải biết tự đánh giá chính 

bản thân mình cũng như sản phẩm do mình tạo ra trong quá trình học tập. Chỉ có qua đánh 
giá một cách trung thực, sinh viên mới biết mình đang đứng ở vị trí, thứ bậc nào và cần phải 
làm thế nào để có thể cải thiện vị trí, thứ bậc đó. Tự đánh giá cũng là một hình thức phản 
tỉnh để qua đó nâng cao trình độ và ý thức học tập.

Những việc sinh viên cần làm:
- Rút kinh nghiệm về phương pháp;
- Tổng kết các kiến thức cốt lõi.
1.5. Rethink (suy nghĩ lại)
Khả năng suy nghĩ lại này giúp sinh viên luôn biết cách cải thiện điều kiện, phương 

pháp và kết quả học tập của mình. Về bản chất, tư duy đại học không phải là một thứ tư duy 
đơn tuyến, một chiều mà đó chính là hình thức tư duy đa tuyến, phức hợp đòi hỏi người 
học, người dạy, người nghiên cứu phải có tính sáng tạo cao, luôn biết cách lật ngược vấn 
đề theo một cách khác, soi sáng vấn đề từ những khía cạnh chưa ai đề cập đến. Khả năng 
suy nghĩ lại này cũng gắn liền với khả năng làm lại và tái tạo quá trình học tập trên căn bản 
nhận thức mới đối với vấn đề và kết quả đã đặt ra. Cuối cùng, chữ R của giai đoạn thứ năm 
này cũng có nghĩa là Recreate (giải lao, giải trí, tiêu khiển), một hoạt động cũng quan trọng 
không kém so với các hoạt động học tập chính khóa.

- Dành thời gian suy nghĩ về bản thân.
- Tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện. 
- Tham gia một môn thể thao mà mình yêu thích.
2. Kĩ năng ghi chép
2.1. Ghi trên lớp
- Hãy dùng loại vở được đóng đinh để ghi chép bài thay vì loại vở đóng gáy kiểu 

xoắn ốc vì loại vở này làm bạn khó phân loại và sắp xếp ghi chép. 
- Những ghi chép của bài học này phải tách biệt với ghi chép của bài học khác. Nếu 

có thể, hãy để mỗi bài ghi chép ở một ngăn riêng trong kẹp giấy.
 - Chỉ nên viết trên một mặt giấy để sắp xếp các loại ghi chép dễ dàng hơn. Ngoài 

ra, nếu viết trên cả mặt giấy thì những ghi chép ở mặt kia thường dễ bị bỏ quên. 
- Khi đến lớp nhớ mang theo bút và bút chì dự phòng vì bạn sẽ không thể ghi chép 
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nếu bạn không có bút. 
- Không cần ghi lại mọi lời giảng của giảng viên mà hãy tư duy để ghi những điều 

quan trọng nhất. Luôn động não chứ đừng chỉ ghi chép như một cái máy.
 - Nếu bỏ lỡ thông tin nào, hãy cách ra vài dòng để bổ sung sau. Nếu bạn không nhớ 

những thông tin đó, hãy hỏi lại giảng viên hay các học viên khác. 
- Nên để nhiều khoảng trống trong ghi chép để bổ sung thêm sau đó.
- Nên có một chiếc máy để ghi âm lời giảng. Tất nhiên, hãy hỏi ý kiến giảng viên trước.
- Dùng các kí hiệu để ghi bài nhanh hơn.
- Chú ý lắng nghe những lời quan trọng.
- Ghi chép những ví dụ khi cần thiết. Tốt nhất là nên ghi lại tất cả những gì giảng 

viên ghi trên bảng.
- Tập trung chú ý vào cuối giờ học vì giảng viên thường cung cấp rất nhiều thông 

tin vào 5 - 10 phút cuối. 
- Dành khoảng 10 phút sau tiết học để xem xét lại những ghi chép. Lúc này bạn có 

thể thay đổi, sắp xếp lại, thêm bớt, tóm tắt hay làm rõ những gì chưa hiểu.
- Ghi nhanh từ mới (học ngoại ngữ), những ý tưởng hay khái niệm mới lạ vào sổ tay. 
- Viết lại những gì đã ghi chép trước tiết kiểm tra sẽ giúp bạn nhớ các chi tiết quan trọng.
- Hãy chia sẻ những ghi chép với bạn cùng lớp bằng cách trao đổi bài với 1 hay 2 

người khác. Làm việc tập thể sẽ hiệu quả hơn làm việc cá nhân.
- Nếu có thể hãy đánh máy những ghi chép lên máy tính. Vì bạn sẽ nhanh chóng tìm 

được các tài liệu này khi kì thi đến.
- Đừng quên ghi chép khi đọc. Nếu bạn ấn tượng về một thông tin nào đó, hãy ghi 

lại, đơn giản chỉ vì ấn tượng không thôi sẽ không thể giúp bạn nhớ được các thông tin đó.
2.2. Ghi thành dàn bài
Trước tiên bạn đọc toàn bài môn bạn đang học 1 lần - 2 lần - hoặc cũng có thể là 3 

lần. Ðến lúc bạn nắm chắc yêu cầu bài mới thôi. Vì có hiểu sơ bộ bài, bạn mới lập được dàn 
bài. Bạn chia nội dung toàn bài thành 3 phần chính (Ví dụ là A - B - C). Trong phần A - có 
nhiều mục nhỏ, bạn có thể sắp xếp các mục nhỏ ấy gọi là “tiêu đề” bằng những chữ số: 1, 
2, 3...Và tiếp theo các phần B-C cũng thế. Phần nào cũng có những tiêu đề riêng. Nhưng 
trong mỗi phần đều có những yêu cầu quan trọng của nó. Bạn nên ghi nhận cụ thể các phần 
quan trọng ấy trong mỗi phần của dàn bài, có thể gạch dưới hoặc viết đậm để dễ nhớ. Ðã có 
dàn bài chi tiết rồi sẽ là điều kiện giúp bạn dễ dàng việc học bài sau đó. Bạn hệ thống bài 
bằng cách nhẩm từng phần một của dàn bài, chỗ nào quên bạn dừng lại, lật dàn bài ra xem 
lại. Bạn cứ tiếp tục nhẩm sang phần khác và đừng quên các phần quan trọng đáng ghi nhớ, 
đừng bỏ sót một chi tiết nào. Lần lượt như vậy cho đến hết toàn bài.

Lần thứ hai, bạn bắt đầu nhẩm lại tất cả có hệ thống toàn bài hơn. Lần này bạn ghi 
nhận phần đã bị quên. Bạn mở sách xem lại, ghi ra giấy hoặc đánh dấu những phần đó. Bạn 
tìm ý những chỗ quên sót để rồi học lại cho nhuần nhuyễn.
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Lần thứ ba, bạn hệ thống lại bài và bạn đặt thành câu hỏi rồi tự giải quyết trong óc 
câu hỏi ấy. Bạn xem lại việc trả lời có thông suốt phân minh chưa. Nếu chỗ nào vướng mắc 
lật dàn bài ra xem. Một bài học gọi là được nắm chắc là khi bạn:

- Có kĩ năng trả lời gãy gọn các câu hỏi đặt ra.
- Hiểu bài thông suốt từng phần cũng như toàn bài.
- Nắm vững trọng tâm bài học một cách chuẩn xác.
 2.3. Ghi ra giấy 
Ngoài cách ghi thành dàn bài chi tiết, bạn có thể ghi riêng ra giấy. Nhất là những 

công thức, những định lý, định đề. Từ giấy xếp lại bỏ túi để lâu lâu khi cần nhẩm lại, nếu 
quên bạn có thể mở ra xem. Cách bạn ghi cũng là một nghệ thuật. Hãy:

 - Ghi những điểm chính yếu nhất, còn điều quan trọng là bạn phải học thuộc.
 - Ghi tóm tắt: Khi ghi bạn chỉ tóm tắt phần quan trọng, sao cho khi mở trang giấy ra 

nhắc nhở bạn hệ thống bài học bằng trí nhớ và một cách hoàn hảo mà không cần mở sách. 
Tránh ghi rườm rà, dư thừa, vừa mất thời gian vô mà ích lại phí sức. Nói chung làm thế nào 
để bạn có thể tổng hợp các phương pháp (nhẩm nhớ - ghi chép - và lập dàn bài) sao cho tạo 
được điều kiện để bạn đọc bài mau thuộc đó là điều quan trọng nhất.

Một điểm nữa là bạn phải hết sức sử dụng các phương pháp ấy thật hài hòa và kết 
hợp chặt chẽ để việc học tập của bạn có kết quả mỹ mãn theo ý muốn. Không nhất thiết phải 
áp dụng tất cả các phương pháp mà tùy khả năng vận dụng cho phù hợp.
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